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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за избиране на Министерски съвет
на Република България от 4 май 2017 г. (ДВ,
бр. 37 от 2017 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския
съвет на Република България от 10 ноември
2017 г. (ДВ, бр. 91 от 2017 г.) и решения на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 20 септември 2018 г. (ДВ, бр. 78 от 2018 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Симеонов Симеонов като заместник министър-председател по
икономическата и демографската политика.
2. Избира Марияна Петкова Николова за
заместник министър-председател по икономическата и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 ноември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10416

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Иван Великов Петков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Македония.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10293

УКАЗ № 262
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Ангел Александров Ангелов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Македония
със седалище в Скопие.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Ради Драгнев Найденов от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална
република Германия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10295

УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елена Радкова Шекерлетова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Федерална република
Германия със седалище в Берлин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10296
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 190 на Министерския съвет от 2015 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост
на разходите по Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“
за периода от 2014 г. до 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „б“ накрая се добавя „е изпълнено
едно от следните условия“;
б) създават се букви „в“ и „г“:
„в) за разходи за управление – до 10 на сто
от общите допустими преки разходи за съответния проект;
г) отчитането на извършената работа от
служителите по т. 1, буква „б“ се извършва
чрез попълване на месечен отчет, включващ
описание на дейностите и часова таблица за
доказване на изработеното време; средствата
за възнаграждения, както и дължимите във
връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или
органа по назначаване се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни
плащания по проекта или заемообразно от
бюджета на съответния бенефициер; отчетените разходи за възнаграждения се верифицират от отговорния орган; периодично след
верифициране средствата се възстановяват от
съответната програма за сметка на средствата,
предвидени в бюджета по проекта; начинът за
определяне, изплащане и възстановяване на
разходи за възнаграждения на служителите/
екипите се извършва въз основа на приети
вътрешни правила;“.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „7 на сто“ се
добавя „по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество,
предотвратяването и борбата с престъпността
и управлението на кризи като част от Фонд
„Вътрешна сигурност“ и 2,5 на сто по Инструмента за финансово подпомагане на външните
граници и визите като част от Фонд „Вътрешна
сигурност“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2, т. 1 се правят следните
допълнения:
1. В буква „б“ накрая се добавя „е изпълнено
едно от следните условия“.
2. Създават се букви „в“ и „г“:

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

„в) за разходи за управление – до 10 на сто
от общите допустими преки разходи за съответния проект;
г) отчитането на извършената работа от
служителите по т. 1, буква „б“ се извършва
чрез попълване на месечен отчет, включващ
описание на дейностите и часова таблица за
доказване на изработеното време; средствата
за възнаграждения, както и дължимите във
връзка с тях задължителни здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя или
органа по назначаване се изплащат от отпуснатите авансови, междинни и окончателни
плащания по проекта или заемообразно от
бюджета на съответния бенефициер; отчетените разходи за възнаграждения се верифицират от отговорния орган; периодично след
верифициране средствата се възстановяват от
съответната програма за сметка на средствата,
предвидени в бюджета по проекта; начинът за
определяне, изплащане и възстановяване на
разходи за възнаграждения на служителите/
екипите се извършва въз основа на приети
вътрешни правила.“
§ 3. Създава се допълнителна разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Разходи за управление“ са преки разходи,
свързани с възнагражденията на персонала по
администриране на проекта – ръководител на
проект, координатор, технически сътрудник и
счетоводител.
2. „Разходи за възнаграждения“ са разходите
за брутни заплати по трудово или служебно
правоотношение, разходите за възнаграждения,
определени в заповед на органа по назначаване,
съответно в трудов договор по чл. 110 от Кодекса
на труда за възлагане на допълнителни задължения във връзка с дейности по изпълнение
и/или управление на проект или по сключен
договор за услуга, включително разходите за
социални и здравни осигуровки, дължими от
работодателя, органа по назначаването или
възложителя.“
§ 4. В заключителните разпоредби досегашните § 1 – 3 стават съответно § 2 – 4.
Заключителни разпоредби
§ 5. В приложението към чл. 108 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с
Постановление № 207 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86
и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г.
и бр. 70 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 6 се изменя така:
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„
6.

„
7.

„

Изграждане, развитие и ръководни служи
поддръжка на комуника- тели/експерти
ционни и информационни
системи

Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Природни
науки; Математика и информатика; Технически
науки; Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки;
Математика; Информатика и компютърни науки;
Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Национална
сигурност, Военно дело; Машинно инженерство,
Администрация и управление.

“

2. Ред 7 се изменя така:

Аерокосмически наблю- ръководни служи- Области на висшето образование:
дения
тели/експерти
Социални, стопански и правни науки; Природни
науки; Математика и информатика; Технически
науки; Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки;
Физически науки; Химически науки; Биологически
науки; Науки за земята; Математика; Информатика
и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна
техника; Архитектура, строителство и геодезия;
Химични технологии; Общо инженерство; Национална сигурност.

“

3. Създават се редове 12 и 13:

12. Изграждане, развитие и ръководни служиподдръжка на системи за тели/експерти
ранно предупреждение и
оповестяване; експертноаналитична дейност по
превенция, овладяване и
предотвратяване от бедствия и защита на населението

Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Природни науки; Математика и информатика; Технически науки;
Сигурност и отбрана.
Професионални направления:
Обществени комуникации и информационни науки;
Физически науки; Науки за земята; Математика;
Информатика и компютърни науки; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и
компютърна техника; Архитектура, строителство
и геодезия; Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; Общо инженерство; Национална
сигурност.

13. Меж д у народно сът ру д- ръководни служи- Квалификация:
ничество и въпроси на тели/експерти
Владеене на чужд език съгласно изискванията на
Европейския съюз
Общата европейска езикова рамка.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

“

За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10290
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2018 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда на директорите на общинските детски
градини, училища, центрове за подкрепа за
личностно развитие и центрове за специална
образователна подкрепа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 849 701 лв. за изплащане на
допълнително възнаграждение за постигнати
резултати от труда през учебната 2017/2018 г.
на директорите на общинските детски градини, у чилища, центрове за подкрепа за
личностно развитие и центрове за специална
образователна подкрепа, разпределени по
общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
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су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55a от Закона за
публичните финанси и чл. 25, ал. 3 от Наредба
№ 4 от 2017 г. на министъра на образование
то и науката за нормиране и заплащане на
труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 76 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Община

Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)
5 438
5 872
17 184
12 909
7 630
1 015
16 040
10 267
12 762
11 996
2 929
1 088
4 539
5 206

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)
2 000
7 438
1 000
6 872
14 000
31 184
10 000
22 909
6 000
13 630
1 000
2 015
10 000
26 040
1 000
11 267
8 000
20 762
9 000
20 996
2 000
4 929
1 000
2 088
3 000
7 539
1 000

6 206

БРОЙ 97

Община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

С Т Р. 7

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

Айтос

8 646

6 000

14 646

Бургас

55 044

34 000

89 044

Камено

3 542

6 000

9 542

Карнобат

7 139

7 000

14 139

Малко Търново

1 065

2 000

3 065

Несебър

7 672

12 000

19 672

Поморие

10 425

9 000

19 425

2 643

1 000

3 643

16 629

13 000

29 629

Созопол

6 590

6 000

12 590

Средец

4 955

6 000

10 955

Сунгурларе

5 434

8 000

13 434

Царево

2 295

2 000

4 295

Аврен

5 726

2 000

7 726

Аксаково

5 126

6 000

11 126

Белослав

5 084

3 000

8 084

Бяла

1 828

1 000

2 828

51 569

53 000

104 569

1 000

2 000

3 000

Вълчи дол

4 741

4 000

8 741

Девня

2 099

2 000

4 099

Долни чифлик

7 597

5 000

12 597

Дългопол

6 470

5 000

11 470

Провадия

10 412

6 000

16 412

Суворово

3 656

1 000

4 656

Приморско
Руен

Варна
Ветрино

Велико Търново

21 437

18 000

39 437

Горна Оряховица

12 380

13 000

25 380

Елена

5 216

6 000

11 216

Златарица

3 138

4 000

7 138

Лясковец

4 112

6 000

10 112

Павликени

6 592

11 000

17 592

Полски Тръмбеш

3 239

3 000

6 239

Свищов

7 308

7 000

14 308

Стражица

4 400

5 000

9 400

Сухиндол

860

1 000

1 860

2 308

2 000

4 308

Бойница

1 672

1 000

2 672

Брегово

1 242

3 000

4 242

Белоградчик

Видин

13 181

8 000

21 181

Грамада

955

1 000

1 955

Димово

2 882

3 000

5 882

Кула

1 162

1 000

2 162

С Т Р.

8

Община

Макреш

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

БРОЙ 97

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

796

1 000

1 796

Ново село

1 003

1 000

2 003

Ружинци

2 849

4 000

6 849

Чупрене

1 910

2 000

3 910

Борован

2 896

3 000

5 896

Бяла Слатина

11 441

5 000

16 441

Враца

21 359

17 000

38 359

Козлодуй

6 591

8 000

14 591

Криводол

3 938

2 000

5 938

Мездра

6 464

6 000

12 464

Мизия

3 866

2 000

5 866

Оряхово

4 907

5 000

9 907

Роман

2 939

1 000

3 939

Хайредин

984

1 000

1 984

12 525

10 000

22 525

Дряново

1 689

1 000

2 689

Севлиево

10 544

6 000

16 544

Габрово

Трявна

2 885

3 000

5 885

Балчик

7 636

14 000

21 636

Генерал Тошево

5 463

12 000

17 463

Добрич

21 012

14 000

35 012

Добричка

12 335

30 000

42 335

5 881

8 000

13 881

Крушари

2 783

1 000

3 783

Тервел

6 088

8 000

14 088

Шабла

1 983

2 000

3 983

Ардино

5 616

4 000

9 616

Джебел

4 636

5 000

9 636

Кирково

8 177

13 000

21 177

Крумовград

9 506

10 000

19 506

Каварна

Кърджали

26 109

24 000

50 109

Момчилград

6 050

7 000

13 050

Черноочене

4 970

3 000

7 970

Бобов дол

2 579

2 000

4 579

Бобошево

1 058

1 000

2 058

11 984

6 000

17 984

Кочериново

1 190

1 000

2 190

Кюстендил

11 984

7 000

18 984

Невестино

Дупница

1 256

1 000

2 256

Рила

876

1 000

1 876

Сапарева баня

959

1 000

1 959

Трекляно

612

612

БРОЙ 97

Община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

С Т Р. 9

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

Априлци

937

1 000

1 937

Летница

1 244

1 000

2 244

Ловеч

12 290

10 000

22 290

Луковит

6 496

5 000

11 496

Тетевен

10 506

7 000

17 506

Троян

9 272

9 000

18 272

Угърчин

2 982

2 000

4 982

Ябланица

4 118

1 000

5 118

Берковица

8 523

7 000

15 523

Бойчиновци

3 667

6 000

9 667

Брусарци

2 344

3 000

5 344

Вълчедръм

5 203

7 000

12 203

Вършец

2 566

2 000

4 566

Георги Дамяново
Лом

1 438

1 000

2 438

10 867

10 000

20 867

Медковец

1 944

2 000

3 944

Монтана

15 289

13 000

28 289

Чипровци

906

1 000

1 906

Якимово

959

1 000

1 959

Батак

4 183

3 000

7 183

Белово

1 702

3 000

4 702

Брацигово

3 404

4 000

7 404

Велинград

12 913

9 000

21 913

Лесичово

2 650

2 000

4 650

40 482

33 000

73 482

Панагюрище

5 250

9 000

14 250

Пещера

8 113

7 000

15 113

Ракитово

4 191

4 000

8 191

13 016

5 000

18 016

2 167

1 000

3 167

Сърница

2 591

1 000

3 591

Брезник

1 685

1 000

2 685

Земен

1 094

1 000

2 094

621

1 000

1 621

Перник

23 356

16 000

39 356

Радомир

5 262

4 000

9 262

Трън

1 079

1 000

2 079

Белене

2 254

3 000

5 254

Гулянци

3 791

6 000

9 791

Долна Митрополия

7 369

8 000

15 369

Долни Дъбник

8 166

7 000

15 166

Искър

2 915

2 000

4 915

Пазарджик

Септември
Стрелча

Ковачевци

С Т Р.

10

Община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

БРОЙ 97

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

Кнежа

6 509

5 000

11 509

Левски

5 872

4 000

9 872

Никопол

1 988

5 000

6 988

Плевен

39 209

35 000

74 209

Пордим

2 107

1 000

3 107

Червен бряг

10 285

5 000

15 285

Асеновград

12 692

11 000

23 692

Брезово

3 920

2 000

5 920

Калояново

4 308

8 000

12 308

Карлово

11 462

8 000

19 462

Кричим

1 588

2 000

3 588

Куклен

1 811

1 000

2 811

711

1 000

1 711

12 256

16 000

28 256

Лъки
„Марица“
Перущица

2 357

2 000

4 357

Пловдив

59 067

53 000

112 067

Първомай

12 314

7 000

19 314

Раковски

6 930

6 000

12 930

„Родопи“

9 452

12 000

21 452

Садово

8 195

10 000

18 195

Сопот

2 051

4 000

6 051

Стамболийски

6 550

9 000

15 550

Съединение

2 009

3 000

5 009

Хисаря

3 489

5 000

8 489

Завет

5 801

6 000

11 801

Исперих

9 515

14 000

23 515

Кубрат

9 469

6 000

15 469

Лозница

7 033

2 000

9 033

Разград

17 072

25 000

42 072

Самуил

3 430

2 000

5 430

Цар Калоян

2 181

2 000

4 181

Борово

2 708

1 000

3 708

Бяла

6 213

2 000

8 213

Ветово

4 165

3 000

7 165

Две могили

1 787

3 000

4 787

Иваново

3 781

1 000

4 781

Русе

29 706

21 000

50 706

Сливо поле

2 928

2 000

4 928

Ценово

3 313

4 000

7 313

Алфатар

951

1 000

1 951

Главиница

4 181

1 000

5 181

Дулово

9 068

7 000

16 068

БРОЙ 97

Община

Кайнарджа

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

С Т Р. 1 1

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

4 452

1 000

5 452

13 858

10 000

23 858

Ситово

3 728

2 000

5 728

Тутракан

4 362

3 000

7 362

Котел

7 770

7 000

14 770

Силистра

Нова Загора

13 424

22 000

35 424

Сливен

32 725

28 000

60 725

Твърдица

4 185

6 000

10 185

Баните

2 057

1 000

3 057

Борино

1 770

2 000

3 770

Девин

9 039

5 000

14 039

Доспат

7 083

7 000

14 083

Златоград

5 143

6 000

11 143

Мадан

5 277

5 000

10 277

Неделино

2 040

3 000

5 040

Рудозем

3 490

7 000

10 490

Смолян

14 568

13 000

27 568

Чепеларе

5 243

4 000

9 243

Столична

175 949

193 000

368 949

Антон

1 009

1 000

2 009

Божурище

1 695

2 000

3 695

Ботевград

9 472

13 000

22 472

939

1 000

1 939

Горна Малина

3 013

1 000

4 013

Долна баня

2 046

1 000

3 046

Годеч

Драгоман

1 135

1 000

2 135

10 524

11 000

21 524

Етрополе

4 947

3 000

7 947

Златица

2 312

2 000

4 312

Ихтиман

4 274

5 000

9 274

Копривщица

1 205

1 000

2 205

Костенец

4 637

3 000

7 637

Костинброд

5 969

4 000

9 969

Мирково

1 107

1 000

2 107

Пирдоп

2 312

1 000

3 312

Правец

5 661

4 000

9 661

Елин Пелин

Самоков

11 378

5 000

16 378

Своге

9 025

11 000

20 025

Сливница

3 209

2 000

5 209

Чавдар

995

1 000

1 995

Челопеч

1 051

1 000

2 051

Братя Даскалови

5 003

4 000

9 003

С Т Р.

12

Община

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Средства за директори на общински училища, центрове за специална образователна
подкрепа по чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗПУО,
центрове за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 3 и 4 от ЗПУО, оценявани
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 1 от Наредба № 4
за нормиране и заплащане на труда
(в лв.)

БРОЙ 97

Средства за директори на
детски градини и на центрове за подкрепа за личноВсичко
стно развитие, оценявани средства за
съгласно чл. 27, ал. 4, т. 4 от
община
Наредба № 4 за нормиране
(в лв.)
и заплащане на труда
(в лв.)

Гурково

2 263

1 000

3 263

Гълъбово

5 418

2 000

7 418

Казанлък

20 219

14 000

34 219

Мъглиж

6 685

4 000

10 685

Николаево

4 298

1 000

5 298

Опан
Павел баня
Раднево

8 554

1 000

1 000

9 000

17 554

5 354

6 000

11 354

36 554

27 000

63 554

Чирпан

7 348

5 000

12 348

Антоново

2 737

1 000

3 737

Омуртаг

9 593

2 000

11 593

Опака

2 706

1 000

3 706

Попово

11 224

4 000

15 224

Търговище

16 735

13 000

29 735

Димитровград

12 780

7 000

19 780

Ивайловград

2 900

2 000

4 900

Любимец

4 019

1 000

5 019

Маджарово

1 209

1 000

2 209

Минерални бани

2 326

1 000

3 326

Свиленград

6 798

5 000

11 798

Симеоновград

3 203

2 000

5 203

Стамболово

3 006

1 000

4 006

Тополовград

3 838

2 000

5 838

Харманли

7 266

3 000

10 266

25 199

12 000

37 199

4 995

6 000

10 995
10 077

Стара Загора

Хасково
Велики Преслав
Венец

3 077

7 000

Върбица

4 384

12 000

16 384

Каолиново

6 403

16 000

22 403

Каспичан

3 921

7 000

10 921

Никола Козлево

4 964

7 000

11 964

Нови пазар

8 571

10 000

18 571

Смядово

2 135

3 000

5 135

Хитрино

2 084

4 000

6 084

22 881

30 000

52 881

Болярово

1 805

1 000

2 805

Елхово

5 859

3 000

8 859

Стралджа

3 795

2 000

5 795

Шумен

„Тунджа“
Ямбол
Всичко общини
10291

9 730

6 000

15 730

17 870

10 000

27 870

2 038 701

1 811 000

3 849 701
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 601 802 лв., разпределени по общини
съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални
програми:
1. „Оптимизация на училищната мрежа“,
одобр ена с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 63 666 лв.;
2. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“, одобрени
с Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието – 538 136 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 2 да се осигурят за сметка на намаляване
на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.

ВЕСТНИК
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(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси, т. 3 от Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на
национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение № 271 на Министерския
съвет от 2018 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по национални програми

Област/община

Област Благоевград
Банско
Благоевград
Гоце Делчев
Петрич
Сандански
Област Бургас
Айтос
Бургас

Н а ц ион а л н а п р ог ра ма
„Оптимизация на училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптинализация
мизиране на мрежата
на учиот профе
лищната
сионални
мрежа
училища“
(в лв.)
(в лв.)

Национа лна прог рама
Национална програма
„Осигуряване на съвремен„Без свободен час“
на образователна среда“
модул „Модермодул
модул
модул
низиране на
„Музеи„Без
„Без сво- Общо
сист емата на
те като
свободен боден час (в лв.)
професионалобразочас в
в детсканото образователна училище“ та градивание“
среда“
(в лв.)
на“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
145
1 467
1 912
132

145
1 467
2 889
1 912
132

540

2 620
6 655

2 889

2 500
2 080

120
4 035

С Т Р.
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Н а ц ион а л н а п р ог ра ма
„Оптимизация на училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптинализация
мизиране на мрежата
на учиот профе
лищната
сионални
мрежа
училища“
(в лв.)
(в лв.)

Карнобат
Руен
Созопол
Област Варна
Аксаково
Варна
Вълчи дол
Дългопол
Провадия
Суворово
Област Велико Търново
Велико Търново
Горна Оряховица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Област Видин
Брегово
Видин
11 132
Кула
Област Враца
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Област Габрово
Габрово
Севлиево
Област Добрич
Генерал Тошево
Добрич
Каварна
Крушари
6 750
Тервел
Шабла
Област Кърджали
Кирково
Крумовград
Кърджали

ВЕСТНИК
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Национа лна прог рама
Национална програма
„Осигуряване на съвремен„Без свободен час“
на образователна среда“
модул „Модермодул
модул
модул
низиране на
„Музеи„Без
„Без сво- Общо
сист емата на
те като
свободен боден час (в лв.)
професионалобразочас в
в детсканото образователна училище“ та градивание“
среда“
(в лв.)
на“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
150
150
218
218
225
225

2 480

4 738
9 757

2 500

8 241
2 500

745
13 072
875
1 538
563
1 247
3 382
1 585
288
819
276
1 238
757

1 028

90

745
16 580
875
1 538
563
1 247
8 120
11 342
378
819
276
1 238
757

150
2 708
295

150
13 840
295

816
6 801
2 033
135
1 111
278
720

816
9 301
2 325
135
1 111
278
720

187
694
408
5 936
825

292

395

8 823
3 194

344

480
158

408
30 781
825
6 750
480
502

2 500

180
525
5 851

180
525
8 351

21 560

3 285
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Н а ц ион а л н а п р ог ра ма
„Оптимизация на училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптинализация
мизиране на мрежата
на учиот профе
лищната
сионални
мрежа
училища“
(в лв.)
(в лв.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Национа лна прог рама
Национална програма
„Осигуряване на съвремен„Без свободен час“
на образователна среда“
модул „Модермодул
модул
модул
низиране на
„Музеи„Без
„Без сво- Общо
сист емата на
те като
свободен боден час (в лв.)
професионалобразочас в
в детсканото образователна училище“ та градивание“
среда“
(в лв.)
на“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Област Кюстендил
Дупница

1 681

Кюстендил

2 544

Невестино

1 681
420

98

2 964
98

Област Ловеч
Ловеч

1 365

Тетевен
Троян

270

1 635

285

285

1 140

1 140

Област Монтана
Берковица

22

Вършец

451

Лом

22
428

879

91

91

3 657

1 703

5 360

Велинград

2 500

256

2 756

Пазарджик

14 112

6 277

20 389

Панагюрище

2 496

229

2 725

Ракитово

2 394

Монтана
Област Пазарджик

Септември

2 394
201

201

1 470

84

1 554

600

600

Перник

2 500

3 121

5 621

Радомир

1 376

413

1 789

Стрелча
Област Перник
Брезник

Област Плевен
Гулянци

515

515

Долна Митрополия

685

685

1 154

1 154

Долни Дъбник
Левски

5 372

Плевен
Червен бряг

7 525

Кнежа

22 050

935

28 357

9 706

3 043

448

13 197

1 830

625

30

10 010

495

495

1 774

8 524

173

173

Област Пловдив
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово

6 750

63

63

2 180

2 180

Кричим

563

563

„Марица“

480

480

С Т Р.
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Н а ц ион а л н а п р ог ра ма
„Оптимизация на училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптинализация
мизиране на мрежата
на учиот профе
лищната
сионални
мрежа
училища“
(в лв.)
(в лв.)

Пловдив

ВЕСТНИК
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Национа лна прог рама
Национална програма
„Осигуряване на съвремен„Без свободен час“
на образователна среда“
модул „Модермодул
модул
модул
низиране на
„Музеи„Без
„Без сво- Общо
сист емата на
те като
свободен боден час (в лв.)
професионалобразочас в
в детсканото образователна училище“ та градивание“
среда“
(в лв.)
на“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
19 618
19 618

Първомай

21 407

659

22 066

Раковски

22 050

1 358

23 408

135

135

131

21 481

210

210

„Родопи“
Садово

21 350

Стамболийски
Съединение

578

578

1 245

1 245

Кубрат

240

240

Лозница

465

465

Разград

796

796

Сопот
Област Разград

Област Русе
Ветово

30

Русе

2 490

Сливо поле

10 057

30
270

12 817

150

150

2 620

5 055

113

113

360

360

Област Силистра
Силистра

2 435

Ситово
Област Сливен
Котел
Нова Загора
Сливен

1 794

525

525

4 456

6 250

1 245

1 245

Област Смолян
Девин
Златоград
Мадан
Неделино

472

135

607

1 043

89

1 132

308

Рудозем

308

922

Смолян

2 500

Чепеларе

4 236

922
427

7 163

139

139

37 009

58 313

885

885

Област София-град
Столична

21 304

Област София област
Божурище
Ботевград
Годеч

120
9 641

Горна Малина
Елин Пелин

120
9 641

68
1 560

68
1 560
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Н а ц ион а л н а п р ог ра ма
„Оптимизация на училищната мрежа“
модул
модул „Рацио
„Оптинализация
мизиране на мрежата
на учиот профе
лищната
сионални
мрежа
училища“
(в лв.)
(в лв.)

Етрополе

ВЕСТНИК
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Национа лна прог рама
Национална програма
„Осигуряване на съвремен„Без свободен час“
на образователна среда“
модул „Модермодул
модул
модул
низиране на
„Музеи„Без
„Без сво- Общо
сист емата на
те като
свободен боден час (в лв.)
професионалобразочас в
в детсканото образователна училище“ та градивание“
среда“
(в лв.)
на“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
2 198
2 198

Златица

2 250

2 250

Пирдоп

165

165

Правец

1 343

1 343

Самоков

588

588

Своге

570

570

Челопеч

158

158

Област Стара Загора
Казанлък

1 360

Мъглиж

4 329

60

255

5 749
255

Николаево

338

338

Павел баня

300

300

Раднево

180

180

Стара Загора

2 561

2 561

Чирпан

2 788

2 788

190

190

1 031

7 770

75

75

Област Търговище
Антоново
Омуртаг

6 739

Опака
Попово

21 875

3 677

572

480

26 604

Търговище

20 909

2 496

4 145

1 037

28 587

Димитровград

3 826

937

4 763

Свиленград

1 433

Област Хасково

Симеоновград
Тополовград
Харманли

1 433

74

74

207

207

487

487

3 485

5 985

Върбица

283

283

Каспичан

276

276

Никола Козлево

669

669

Хитрино

585

585

8 573

8 573

Болярово

135

135

Елхово

473

473

Хасково

2 500

Област Шумен

Шумен
Област Ямбол

Стралджа

218

Ямбол
ОБЩО
10292

53 909

9 757

21 437

2 480

2 890

172 638

119 659

231 875

218
1 259

28 066

13 964 601 802
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 16 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с Постановление № 251
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 77 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 36 и 55 от 2017 г. и бр. 43 и 53 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „и осигуряват съхранение
на съставените приемно-предавателни протоколи в учебното заведение за срок 3 години“
се заличават;
б) създават се т. 4 и 5:
„4. осигуряват съхранение на съставените
протоколи по т. 2 в учебното заведение за
срок 3 години;
5. имат право по всяко време да осъществяват контрол и по отношение качеството на
изпълнение на дейностите на територията на
училището, възложени по реда на ал. 6.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Дейностите по ал. 5, т. 2 и чл. 10, ал. 4,
изречение второ и ал. 6, както и раздаването
на продуктите на територията на училищата
могат да се осъществяват от лице, с което
одобреният заявител е сключил договор, съгласуван с директора на съответното училище.“
3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 10, ал. 3:
1. В изречение второ след думите „неиндивидуалните опаковки могат“ се добавя „да
се доставят и“.
2. В изречение трето след думите „доставят
в“ се добавя „училищата в“ и след думите
„индивидуални опаковки“ се добавя „за всеки
ученик“, а думите „учебните заведения“ се
заменят с „училищата“.
§ 3. В чл. 11, ал. 3 след думите „условия
чрез“ се добавя „нарязване или“, а думите
„индивидуалната порция на“ се заменят с
„индивидуални порции за“.
§ 4. В чл. 17 се създава ал. 8:
„(8) Одобрените заявители, които доставят продукти в училищата, могат да искат
възстановяване на разходи за изпълнение на
договорите по чл. 4, ал. 6 в размер до 0,07 лв.
за индивидуална порция на всеки ученик.“
§ 5. В чл. 18, ал. 3 се създава нова т. 7:
„7. когато заявителите по схемите доставят
продукти в училищата и са сключили договор
по чл. 4, ал. 6, прилагат договора, документи,
доказващи извършването на дейностите и
първични счетоводни документи, включително
документи, доказващи плащането по него;“.

ВЕСТНИК
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Преходна разпоредба
§ 6. За учебната 2018/2019 година документално доказаните разходи по чл. 17, ал. 8,
направени преди влизането в сила на постановлението, подлежат на възстановяване.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10297

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 19 НОЕМВРИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на служба „Военна
информация“, приет с Постановление № 170 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 46 и 56 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителят по сигурността на информацията е и ръководител на административното звено по сигурността на информацията.“
§ 3. В чл. 34, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. годишни финансови планове на Службата
за материално осигуряване и за строителство;“.
§ 4. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Службата осигурява самостоятелно вътрешната си сигурност, защитата на
класифицираната информация и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната
дейност чрез:
1. органа по сигурността по чл. 71, ал. 1
от Закона за военното разузнаване;
2. ст ру кт у ра, осъществяваща фу нк ции
по контраразузнавателно обезпечаване на
разузнавателната дейност и оперативно осигуряване на Службата, при условия и по ред,
определени с акт на директора на Службата.
(2) При изпълнение на функциите си структурите по ал. 1 взаимодействат със службите
за сигурност и обществен ред.
(3) Директорът на Слу жбата определ я
правомощията на структурите по ал. 1 и на
техните ръководители за осъществяване на
взаимодействието със службите за сигурност
и обществен ред съобразно изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането
му, чл. 64 от Закона за военното разузнаване и
други актове, касаещи координацията между
структурите и органите от системата за национална сигурност.“
§ 5. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Мерките по ал. 1 и правилата за тяхното прилагане се изготвят от структурите по
чл. 39, ал. 1, съгласувано с другите структури
на Службата.“
§ 6. Член 42 се изменя така:
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„Чл. 42. (1) Моторно превозно средство
(МПС) – собственост на Службата, може да
се регистрира на физическо или юридическо
лице за оперативни цели.
(2) Преди регистрирането на МПС лицето
по ал. 1 издава в полза на Службата запис
на заповед за сумата по застрахователната
му стойност.
(3) Регистрацията на МПС на Службата на
територията на Република България на лице
по ал. 1 и обратно на името на Службата се
осъществява по специален ред, определен с
акт на министъра на вътрешните работи.
(4) Моторните превозни средства на Службата, които следва да се регистрират към
въоръжените сили на Република България,
се регистрират по ред, определен с акт на
министъра на отбраната.“
§ 7. В чл. 56, ал. 2 думите „основните и
допълнителните“ се заменят с „основните,
допълнителните и специфичните“.
§ 8. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. Службата се комплектува с личен
състав самостоятелно чрез процедура за подбор на кандидати, които са:
1. завършили висши военни училища в
страната и в чужбина;
2. военнослужещи от въоръжените сили;
3. завършили средни или висши граждански
училища в страната и в чужбина;
4. изпълнявали военна служба (кадрова
военна служба).“
§ 9. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. провеждане на процедура по проучване
и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация, определено за съответната длъжност в
списъка по чл. 37, ал. 2 от Закона за защита
на класифицираната информация;“.
2. В ал. 4 думите „дирекция „Управление
на човешките ресурси“ на Министерството
на отбраната“ се заменят със „структурата
по управление на човешките ресурси към
министъра на отбраната“.
§ 10. В чл. 76, ал. 2 думите „дирекция
„Управление на човешките ресурси“ на Министерството на отбраната“ се заменят със
„структурата по управление на човешките
ресурси към министъра на отбраната“.
§ 11. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и преминаване в степени“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен „магистър“, а кариерна
област „професионална“ обхваща длъжности,
изискващи образователно-квалификационна
степен „бакалавър“, придобити във висше
военно или гражданско училище в страната
или в чужбина.“
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§ 12. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Минималният срок по ал. 1 не се прилага при организационно-щатни промени, при
заемането на първа длъжност от академичния
състав, при спечелване на конкурс, при преназначаване за подготовка за задгранична работа
и при заминаване на задграничен мандат.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 2 еднократно
за периода на военната им служба военнослужещите могат да бъдат преназначавани
на длъжност от директора на Службата по
предложение на Експертната комиси я за
управление на човешките ресурси, без да е
изпълнено изискването по ал. 1.“
§ 13. В чл. 82, ал. 2, т. 4 думите „и длъжност“ се заличават.
§ 14. В чл. 83 т. 4 се отменя.
§ 15. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „по-ниски
длъжност или степен“ се заменят с думите
„по-ниска длъжност“.
2. Точка 6 се отменя.
§ 16. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Военнослужещите от Службата
се атестират при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната.
(2) Военнослужещите, които са дългосрочно
командировани в задграничните структури
(органи) на Службата, се атестират по ред,
определен с акт на директора на Службата.“
§ 17. В чл. 92, ал. 1 думите „органа по
сигурността на Службата“ се заменят със
„органа по чл. 39, ал. 1, т. 1“.
§ 18. В чл. 97, ал. 5 се създават изречения
второ и трето: „Заповедите се връчват на военнослужещия срещу подпис и се отбелязва
датата на връчване. В случай че военнослужещият откаже да подпише заповедта, отказът се
удостоверява с подписа на двама свидетели, а
при неявяване на военнослужещия, заповедта
се изпраща на постоянния му адрес с препоръчано писмо с обратна разписка.“
§ 19. В чл. 109, ал. 1 думите „органа по
сигурността на Службата“ се заменят със
„органа по чл. 39, ал. 1, т. 1“.
§ 20. В чл. 121 т. 1 се изменя така:
„1. придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности
в област на висшето образование „Сигурност
и отбрана“, ако притежават военно звание
„лейтенант“ или по-високо, и не по-късно
от навършване на 40-годишна възраст към
31 декември в годината на кандидатстване;“.
§ 21. В чл. 122, ал. 4, т. 1 думите „в професионално направление „Военно дело“ се
заличават.
§ 22. Приложение № 1 (секретно) към
чл. 18, ал. 1 се изменя съгласно приложение
№ 1 (секретно).

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 23. В Класификатора на длъжностите в
Служба „Военна информация“ по чл. 56, ал. 1
от Закона за военното разузнаване, приет с
Постановление № 170 на Министерския съвет
от 2016 г. (ДВ, бр. 54 от 2016 г.), приложението
(поверително) към т. I се изменя съгласно
приложение № 2 (поверително).
§ 24. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на отбраната и на
директора на Служба „Военна информация“.
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10316

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
КОДЕКС

за прилагане на задължителните инструменти
на ИМО (ІІІ Code)
(Приет с Резолюция А.1070(28) на Асамблеята
на Международната морска организация на
4 декември 2013 г. В сила за Република България от 28 февруари 2018 г.)
Асамблеята,
Като припомня член 15 (й) от Конвенция
та за Международната морска организация
относно функциите на Асамблеята във връзка
с регламентите и насоките относно морската
безопасност и за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морската среда от кораби,
Като припомня още, че чрез Резолюция
A.1018(26) е одобри ла срок и г рафик на
дейностите за разглеждане и въвеждане на
институционализирана схема за одит на държавите – членки на ИМО,
Като припомня също така, че с Резолюция
A.1054(27) е приела Кодекса за прилагане на
задължителните инструменти на ИМО, даващ насоки за прилагането и изпълнението
на инструментите на ИМО и съставляващ
основата на схемата за доброволен одит на
държавите – членки на ИМО, и по-конкретно
идентификацията на възможните области
на одит,
Имайки предвид искането на седмата сесия
на Комисията на ООН по устойчиво развитие
(CSD 7) да бъдат разработени мерки, за да се
гарантира, че държавите на знамето прилагат
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пълно и цялостно конвенциите на ИМО и
другите актуални конвенции, по които те са
страни, така че корабите от всички държави
на знамето да отговарят на международните
правила и стандарти,
Като отчете, че страните по съответните
международни конвенции са приели като част
от процеса на ратификация да изпълняват
изцяло техните отговорности и задължения
по конвенциите и по другите инструменти,
по които те са страна,
Като потвърди отново, че държавите имат
основна отговорност да разполагат с подходяща и ефективна система, за да упражняват
контрол върху корабите, плаващи под тяхно
знаме, и да гарантират, че тези кораби отговарят на съответните международни правила и
норми по отношение на морската безопасност,
сигурността и опазването на морската среда,
Като потвърди още, че държавите в качеството им на държави на пристанището и
крайбрежни държави имат и други задължения и отговорности съгласно приложимото
международно право по отношение на морската безопасност, сигурност и опазване на
морската среда,
Като отбеляза, че макар и държавите да
могат да реализират определени ползи, ставайки страна по инструменти, насочени към
насърчаване на морската безопасност, сигурност и предотвратяване на замърсяването от
кораби, тези ползи могат да се реализират
изцяло само когато всички страни по инструментите изпълняват задълженията си така,
както се изисква от тези инструменти,
Като отбеляза също, че крайната ефективност на всеки инструмент зависи от това
наред с другото всички държави:
(a) да станат страна по всички инструменти, свързани с морската безопасност,
сигурност и предотвратяване и контрол
на замърсяването;
(b) да въведат и изпълняват тези инструменти изцяло и ефективно;
(c) да се отчитат пред Организацията,
както се изисква,
Като желае и занапред да подпомага правителствата на държавите членки да подобряват
своите способности и цялостно изпълнение,
за да бъдат в състояние да отговорят на инструментите на ИМО, по които са страна,
Като съзнава трудностите, с които някои
държави членки могат да се сблъскат в процеса
на пълно изпълнение на всички разпоредби от
различните инструменти на ИМО, по които
те са страна,
Като отчита необходимостта всички тези
трудности да бъдат премахнати, доколкото
е възможно, и като припомня, че Oрганизацията е създала по тази причина и с тази
цел интегрирана програма за техническо
сътрудничество,
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Като отбелязва освен това, че Комитетът по
морска безопасност и Комитетът за опазване
на морската среда са разработили изисквания
за приемане от договарящите правителства
по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
и Протокола от 1988 г. към Международната
конвенция за товарните водолинии – 1966 г.;
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78)
и с Протокол от 1997 г., които ще направят
задължително спазването на Кодекса, посочен
в действащия параграф 1,
Като припомня още своите съображения
по изискванията за приемане от договарящите
правителства по Международната конвенция
за товарните водолинии – 1966 г., Международната конвенция за тонажно измерване на
корабите – 1969 г., и Конвенцията за международните правила за предпазване от сблъскване
на море – 1972 г., които също ще направят
задължително спазването на Кодекса, посочен
в действащия параграф 1,
Като взе под внимание препоръките, направени от шестдесет и четвъртата сесия на
Комитета по опазване на морската среда и
от деветдесет и първата сесия на Комитета
по морска безопасност,
1. П риема Кодекс за прилагане на задължителните инструменти на ИМО (ІІІ
Code), както е посочено в Анекса към
тази резолюция;
2. О тправя искане към Комитета по морска
безопасност и Комитета за опазване на
морската среда да разгледат Кодекса и в
сътрудничество със Съвета да направят
предложения за неговото изменение пред
Асамблеята; и
3. О тменя Резолюция A.1054(27) относно
Кодекс за прилагане на задължителните
инструменти на ИМО.
АНЕКС
КОД ЕКС ЗА П РИ Л А ГА Н Е Н А ЗА Д Ъ ЛЖИТЕЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ИМО
(ІІІ Code)
ЧАСТ 1 – ОБЩИ ОБЛАСТИ
Цел
1 Целта на този Кодекс е да подобри глобалната морска безопасност и защитата на
морската среда, както и да подпомогне държавите членки в прилагането на инструментите
на Организацията.
2 Различните държави ще разглеждат този
Кодекс съгласно своята реалност и следва
да бъдат обвързани само с прилагането на
тези инструменти, по които те са договарящи правителства или страни. По силата на
географското си положение и поради други
обстоятелства някои държави могат да имат
по-голяма роля като държава на знамето,
отколкото като пристанищна или държава с
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излаз на море, докато други държави могат
да имат по-голяма роля като крайбрежна
или пристанищна държава, отколкото като
държава на знамето.
Стратегия
3 За да бъде постигната целта на този Кодекс, на всяка от държавите се препоръчва:
1. да разработи цялостна стратегия, за
да гарантира, че ще изпълни международните си задължения и отговорности
като държава на знамето, пристанищна
и държава, която има излаз на море;
2. да създаде методика за проследяване
и оценка дали стратегията осигурява
ефективното изпълнение и прилагане на
съответните задължителни международни инструменти; и
3. да преразглежда непрекъснато стратегията, за да осъществява, поддържа и
подобрява цялостното си организационно
изпълнение и възможности като държава на знамето, пристанищна и държава,
която има излаз на море.
Общи положения
4 Съгласно общите разпоредби на договорното право и на конвенциите на ИМО
държавите следва да отговарят за приемането
на закони и подзаконови актове и да предприемат всички други стъпки, които могат
да бъдат необходими за цялостното и пълно
въвеждане в сила на тези инструменти, така
че да се осигури безопасност на човешкия
живот на море и опазване на морската среда.
5 При вземането на мерки за предотвратяване, намаляване и контрол на замърсяването на морската среда държавите трябва да
действат така, че да не се прехвърлят пряко
или непряко вреди или заплахи от една област в друга, нито един вид замърсяване да
се трансформира в друго.
Обем
6 Кодексът има за цел да разгледа тези аспекти, които са необходими на договарящите
правителства или страни, за да могат те да
осъществят пълно и цялостно прилагане на
разпоредбите на приложимите международни
инструменти, по които са съответно договарящо правителство или страна, и касаещи:
1. безопасността на човешкия живот на
море;
2. предотвратяване на замърсяването от
кораби;
3. стандарти за обучение и освидетелстване на морските лица и носене на
вахтената служба;
4. товарни водолинии;
5. измерване на тонажа на кораби; и
6. правила за предпазване от сблъскване
на море.
7 Следните области трябва да бъдат взети
под внимание при разработването на политики
и законодателна уредба, както и на свърза-
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ните с тях разпоредби и административни
процедури по прилагането и изпълнението
на тези задължения и отговорности от страна
на държавата:
1. юрисдикция;
2. организация и органи;
3. законова уредба, правила и разпоредби;
4. въвеждане на приложимите задължителни меж дународни инструменти,
правила и разпоредби;
5. организация за изпълнение;
6. функции по контрол, сървей, инспекция, одит, проверка, одобрение и освидетелстване;
7. подбор, признаване, разрешение, упълномощаване и проследяване на признатите организации, както е целесъобразно,
и на определените сървейори;
8. разследвания, които трябва да бъдат
докладвани пред Организацията;
9. докладване и отчитане пред Организацията и други администрации.
Първоначални действия
8 Когато нов или изменен инструмент на
Организацията влиза в сила за дадена държава, правителството на тази държава трябва
да бъде в състояние да прилага и изпълнява
неговите разпоредби чрез съответното национално законодателство, както и да осигури
необходимата инфраструктура за неговото
прилагане и изпълнение. Това означава, че
правителството на държавата трябва да има:
1. възможност да обнародва закони, кои
то позволяват ефективна юрисдикция и
контрол по административни, техничес
ки и социални въпроси във връзка с
корабите, плаващи под негово знаме, и
по-специално да предостави правна основа за създаване на закони за общите
изисквания за регистри, за проверка на
кораби, за безопасност и предотвратяване
на замърсяването, които закони да са
приложими спрямо тези кораби, както
и за създаването на свързаните с тези
закони разпоредби;
2. правна основа за прилагане на националните закони и подзаконовите актове,
включително свързаните с тях разследвания и наказателни процеси; и
3. наличието на достатъчен персонал с
морски опит, който да съдейства при
издаването на необходимите национални
закони, както и при изпълнението на
всички задължения на държавата, включително и докладване, както се изисква
по съответните конвенции.
Съобщаване на информация
9 Държавата следва да съобщи на всички
заинтересовани своята стратегия, както е
посочено в параграф 3, вк лючително информация относно националното си законодателство.
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Записи
10 Трябва да бъдат създадени и поддържани
съответните записи, които да представят доказателства за спазването на изискванията и
за ефективната работа на държавата. Записите
трябва да са четливи, лесно разпознаваеми и
лесно откриваеми. Да бъде създадена документирана процедура, определяща контролите, необходими за идентификацията, съхранението,
защитата, изваждането, времето за задържане
и начина на разпореждане със записите.
Подобряване
11 Държавите трябва непрекъснато да подобряват адекватността на мерките, които те
са предприели за влизането на конвенциите
в сила и на протоколите, които те са приели. Подобряването да се осъществява чрез
стриктно и ефективно прилагане и изпълнение на националното законодателство, според
случая, и чрез проследяване на изпълнението.
12 Държавата следва да стимулира култура, даваща възможности за подобряване
на дейностите по морската безопасност и
защитата на околната среда, която наред с
другото може да включва:
1. програми за непрекъснато обучение,
свързани с безопасността и предотвратяване на замърсяването;
2. регионални и национални учения по
безопасност и предотвратяване на замърсяването, които да ангажират широка
гама от свързани с морето национални,
регионални и международни организации и компании и морски лица; и
3. използване на механизми за награждаване и стимулиране на корабните
компании и морските лица във връзка
с подобряването на безопасността и
предотвратяване на замърсяването.
13 Също така държавата следва да предприеме действия за определяне и отстраняване
на причините за възможни случаи на нарушение, така че да предотврати повторното
им възникване, включително:
1. преглед и анализ на несъответствията;
2. изпълнение на необходими коригиращи действия; и
3. преглед на предприетите коригиращи
действия.
14 Държавата следва да определи действия
та, необходими за отстраняване на причините
за потенциални несъответствия, с цел да предотврати повторното им възникване.
ЧАСТ 2 – ДЪРЖАВИ НА ЗНАМЕТО
Прилагане
15 За да изпълняват ефективно техните
отговорности и задължения, държавите на
знамето следва:

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

1. да въведат политики чрез създаването на национално законодателство и
насоки, които да съдействат за прилагането и изпълнението на изискванията
на всички конвенции за безопасност
и предотвратяване на замърсяването,
както и на протоколите, по които тези
държави са страни; и
2. да определят отговорности в рамките
на техните администрации за актуализиране и преразглеждане на съответните
приети политики, както е необходимо.
16 Държавата на знамето трябва да създаде
ресурси и процеси, които са в състояние да
администрират програма за безопасност и предотвратяване на замърсяването на околната
среда, която да включва следния минимум:
1. административни указания за изпълнение на приложимите национални
правила и разпоредби, както и създаване
и обнародване на тълкувателни национални разпоредби, ако е необходимо,
включително свидетелства, издадени от
класификационна организация, призната
от държавата на знамето в съответствие
с Наредба ХІ-1/1 на SOLAS, като това
свидетелство е необходимо на държавата на знамето, за да докаже, че спазва
структурните, механични (машинни),
електрически и/или други изисквания
на международната конвенция, по която държавата на знамето е страна, или
изискванията на своята национална
нормативна уредба;
2. спазване на изискванията на приложимите международни инструменти,
използване на програма за одит и проверка, независима от административните
органи, издаващи необходимите свидетелства и съответната документация,
и/или независима от всяко юридическо
лице, което е оправомощено от държавата да издава изискуемите свидетелства
и съответната документация;
3. спазване на изискванията, свързани
с международните стандарти за обучение, освидетелстване на морските лица
и носенето на вахтената служба. Това
включва наред с останалото:
1. обучение, оценка на компетентността и освидетелстване на морските
лица;
2. свидетелства и потвърждения, които отразяват точно компетентността
на морските лица чрез използване на
подходяща терминология и термини,
които са идентични с тези, използвани във всеки документ за безопасно
окомплектоване на екипажа, издаден
за кораба;
3. безпристрастно разследване, проведено от притежатели на свидетелства или потвърждения, издадени от
държавата, в случай на съобщена
повреда независимо дали е в резултат
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на действие, или бездействие, която
може да застраши пряко безопасността
на човешкия живот, имущество на
море или морската среда;
4. свидетелствата или потвърждения
та, издадени от държавата, могат да
бъдат ефективно отнемани, прекратявани или отменяни, когато това е
оправдано и необходимо за предот
вратяване на измама; и
5. административните разпореждания,
включително дейностите по обучение,
оценка и освидетелстване, провеждани
под правомощията на друга държава,
да са такива, че държавата на знамето
да поеме отговорност за гарантиране
на компетентността на капитаните,
офицерите и другите морски лица,
служещи на корабите, плаващи под
нейно знаме;
4. п ровеж дането на разследвани я в
случай на произшествия и адекватно и
своевременно разглеждане на случаите
на кораби с установени несъответствия; и
5. р а з р аб о т в а н е, д о к у м е н т и р а н е и
осигуряване на насоки относно тези
изисквания, които удовлетворяват административната част на съответните
международни инструменти.
17 Държавата на знамето, като взема под
внимание съответните съществуващи мерки,
като например Принципите за безопасно
окомплектоване на екипажите, приети от
Организацията, трябва да осигури корабите,
плаващи под нейно знаме, да са достатъчно
и ефективно обезпечени с екипаж.
Делегиране на права
18 По отношение само на корабите, плаващи под нейно знаме, държавата на знамето,
която е упълномощила призната организация
да действа от нейно име при провеждането
на сървеи, инспекции и одити, за издаването
на свидетелства и документи, за маркировка
на кораби и други задължителни работи,
изисквани по конвенциите на Организацията
(ИМО) или според националното є законодателство, следва да регулира тези правомощия
в съответствие с приложимите изисквания
на задължителните международни инструменти, за да:
1. определи дали признатата организация
има подходящи ресурси по отношение
на технически, управленски и изследователски възможности, за да изпълни
възложените є задачи в съответствие с
изискваните стандарти по отношение
на признатите организации, действащи
от името на администрацията, както са
изложени в съответните инструменти
на Организацията1;
Допълнение 1 от „Насоки за упълномощаване
на организации, действащи от името на администрацията“ (Резолюция А.739(18).
1
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2. има за основа официално писмено
споразумение между администрацията
и признатата организация, което да
включва като минимум елементите,
изложени в съответните инструменти на
Организацията 2 или съответни правни
положения, и което е съставено върху
примерния договор за упълномощаване
на признати организации, действащи от
името на администрацията 3;
3. издава конкретни указания, описващи
подробно действията, които трябва да се
предприемат, ако се установи, че даден
кораб е негоден за плаване на море, без
да има опасност за кораба или лицата на
борда, или се установи, че представлява
неразумна заплаха за морската среда;
4. предостави на признатата организация всички подходящи инструменти от
националното право и техните тълкувания, даващи ход на разпоредбите на
конвенциите, и да уточни единствено с
цел прилагане спрямо корабите, плаващи под нейно знаме, дали съществуват
допълнителни административни стандарти, които са извън изискванията на
конвенцията в което и да е отношение; и
5. изисква от признатата организация
да поддържа записи, предоставящи на
администрацията данни, които да са є
в помощ при тълкуването на изискванията, съдържащи се в приложимите
международни инструменти.
19 Никоя държава на знамето не може да
нарежда на нейните признати организации да
прилагат спрямо кораби, различни от плаващите под нейно знаме, изисквания, отнасящи
се до нейните класификационни правила,
изисквания, процедури, нито да изпълняват
други задължителни процедури по освидетелстване, които са извън изискванията на
конвенцията и задължителните инструменти
на Организацията.
20 Държавата на знамето следва да въведе
или участва в програма за надзор с подходящи
ресурси за проследяване на нейните признати
организации и за комуникация с тях, за да
гарантира, че нейните международни задължения са изцяло изпълнени чрез:
1. упражняване на нейното право да
провежда допълнителни сървеи, за да
гарантира, че плаващите под нейно
знаме кораби отговарят на изискванията на приложимите международни
инструменти;
2. провеждане на допълнителни сървеи, както намери за необходимо, за
да гарантира, че плаващите под нейно
Допълнение 2 от „Насоки за упълномощаване
на организации, действащи от името на администрацията“ (Резолюция А.739(18).
3
MSC/Circ.710-MEPC/Circ.307.
2
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знаме кораби отговарят на националните
изисквания, допълващи задължителните
международни инструменти; и
3. осигуряване на персонал с добри
познания по правилата и разпоредбите
на държавата на знамето и признатите
организации, който да е на разположение
за изпълнение на ефективен надзор на
признатите организации.
21 Държавата на знамето, която назначава
сървейори за извършването на сървеи, одити
и инспекции от нейно име, трябва да регулира
тези назначения според случая в съответствие
с насоките на параграф 18, и по-конкретно
подточки 3 и 4.
Изпълнение
22 Държавата на знамето трябва да предприеме всичк и необходими мерк и, за да
осигури спазване на международните правила
и стандарти от плаващите под нейно знаме
кораби и от физическите и юридическите
лица, които са под нейната юрисдикция, така
че да осигури изпълнение на международните
задължения. Такива мерки трябва да включват
наред с другото:
1. забрана за плаване на корабите под
нейно знаме, докато за тях не бъде установено, че изпълняват изискванията на
международните правила и стандарти;
2. периодични инспекции на плаващите под нейно знаме кораби с цел да се
провери, че фактическото състояние
на кораба и екипажа съответства на
издадените му свидетелства;
3. сървейорът да се увери чрез периодичната инспекция от подточка 2, че
морските лица, служещи на кораба, са
запознати със:
1. техните конкретни задължения; и
2. корабните устройства, инсталации,
оборудване и процедури;
4. да осигури личният състав на кораба
като цяло да е в състояние да координира ефективно действията си в аварийна
ситуация и да изпълни функциите, които
са от жизнена важност за безопасността
и за предотвратяване или намаляване
на замърсяването;
5. предвиждане в националните закони
и нормативната уредба на подходящи
по строгост санкции, така че да се
обезсърчи нарушаването на международните правила и стандарти от страна
на корабите, плаващи под нейно знаме;
6. започване на процедури – след провеждане на разследване – срещу плаващи под нейно знаме кораби, които са
нарушили международните правила и
стандарти независимо къде е станало
нарушението;
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7. предвиждане в националните закони
и нормативната уредба на подходящи
по строгост санкции, така че да се
обезсърчи нарушаването на международните правила и стандарти от страна
на физически лица, притежаващи издадени от държавата свидетелства или
потвърждения; и
8. започване на процедури – след провеждане на разследване – срещу физически лица, притежаващи издадени от
държавата свидетелства или потвърждения, които са нарушили международните
правила и стандарти независимо къде
е станало нарушението.
23 Държавата на знамето следва да разработи и въведе програма за контрол и проследяване според случая с цел да:
1. осигури своевременни и обстойни
разследвания на аварии и докладване
пред Организацията в зависимост от
случая;
2. осигури събирането на статистически
данни, така че да могат да се извършват
анализи на тенденциите с цел набелязване на проблемни области; и
3. осигури своевременна реакция спрямо
неизправности и предполагаеми случаи
на замърсяване, докладвани от държавите на пристанището или крайбрежни
държави.
24 Освен това държавата на знамето трябва:
1. да осигури съответствие с приложимите международни инструменти чрез
националното си законодателство;
2. да осигури подходящ брой квалифициран персонал за изпълнение и прилагане на националното законодателство,
посочено в подточка 15.1, включително
персонал за извършване на разследвания
и сървеи;
3. да осигури достатъчен брой квалифициран персонал на държавата на знамето
за разследване на случаи на задържане
на плаващи под нейно знаме кораби от
държави на пристанището;
4. да осигури достатъчен брой квалифициран персонал на държавата на
знамето за разследване на случаи на
съмнение от страна на дадена държава
на пристанището относно валидността
на свидетелство или потвърж дение,
както и на случаи на съмнение в компетентността на лицата, притежаващи
свидетелство или потвърждение, издадени от държавата на знамето;
5. да осигури дейности по обучение и
надзор над дейността на сървейорите на
държавата на знамето и разследващите.
25 Когато държавата на знамето бъде
уведомена, че плаващ под нейно знаме кораб
е задържан в държава на пристанището, то
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държавата на знамето следва да предвиди
подходящи коригиращи действия, за да може
незабавно да приведе въпросния кораб в
съответствие с приложимите международни
инструменти.
26 Държавата на знамето или призната
организация, действаща от нейно име, следва
да издава или потвърждава международно
свидетелство на кораб само след като се
установи, че корабът отговаря на всички
приложими изисквания.
27 Държавата на знамето издава международно свидетелство за компетентност
или потвърждение на лице само след като е
установила, че това лице отговаря на всички
приложими изисквания.
Сървейори на държавата на знамето
28 Държавата на знамето трябва да определи и документира отговорностите, пълномощията и взаимовръзките на целия персонал,
който управлява, изпълнява и проверява
работата, свързана и засягаща безопасността
и предотвратяването на замърсяване.
29 Персоналът, отговорен или изпълняващ сървеи, инспекции и одити на кораби и
компании, за които се отнасят съответните
задължителни международни инструменти,
трябва да притежава най-малко следното:
1. подходяща квалификация, получена в
морска или корабоплавателна институция, и съответен плавателен стаж като
правоспособен корабен офицер, който
притежава или е притежавал валидно
свидетелство за правоспособност на управленско ниво и, след придобиването на
своето свидетелство за правоспособност,
е поддържал техническите си познания
за корабите и тяхната експлоатация; или
2. образователно-квалификационна степен или равностойна на нея в съответната
техническа или научна област, присъдена
от признато от държавата висше учебно
заведение; или
3. ак реди таци я като сървейор ч рез
официална програма за обучение, коя
то дава същите стандарти на опит и
компетентност на сървейора, каквито
се изискват по параграфи 29.1, 29.2 и 32.
30 К валифицираният по параграф 29.1
персонал трябва да има плавателен стаж като
палубен офицер или корабен механик не помалък от три години.
31 К ва лифицирани ят по параг раф 29.2
персонал трябва да е работил на съответната
длъжност не по-малко от три години.
32 В допълнение този персонал трябва да
притежава подходящи практически и теоретични знания за корабите, тяхната експлоатация и разпоредбите на съответните национални
и международни инструменти, необходими за
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изпълнение на задълженията като сървейор
на държавата на знамето, които са придобити
в документирани програми за обучение.
33 Ос та на л и я т персона л, ок азва щ с ъдействие в изпълнението на тези дейности,
трябва да притежава образование, обучение
и надзор, съответстващи на задачите, които
е упълномощен да изпълнява.
34 Препоръчва се предишен опит в областта на компетентността да се счита за
предимство; при отсъствието на предишен
опит администрацията трябва да осигури
подходящо практическо обучение.
35 Държавата на знамето трябва да въведе
документирана система за квалификация на
персонала и за непрекъснато опресняване на
знанията, както е подходящо за задачите, които персоналът е упълномощен да изпълнява.
36 В зависимост от функциите, които ще
се изпълняват, квалификацията следва да
включва:
1. познаване на приложимите международни и национални правила и разпоредби за корабите, техните компании,
екипаж, товар и експлоатация;
2. познаване на процедурите, прилагани
при сървей, освидетелстване, контрол,
разследване и надзор;
3. разбиране на целите и намеренията
на меж дународните и националните
инструменти по въпросите на морската
безопасност и защита на морската среда
и на свързаните с тях програми;
4. разбиране на процесите както на
борда, така и на брега, както вътрешни,
така и външни;
5. притежаване на професионалната
компетентност, необходима за ефективно
и ефикасно изпълнение на поставените
задачи;
6. пълно познаване на безопасността при
всички обстоятелства, включително и
собствената сигурност; и
7. обучение за различните задачи или
опит с тях и за предпочитане опит с
функциите, които ще бъдат оценявани.
37 Държавата на знамето трябва да издаде документ за самоличност на сървейора,
който той/тя трябва да носи при изпълнение
на работата си.
Разследвания от държавата на знамето
38 Разследванията за морска безопасност
трябва да се провеждат от безпристрастни и
обективни разследващи, които са подходящо
квалифицирани и компетентни по въпросите,
свързани с повредата или произшествието.
Според услови ята на споразу мението, по
което една държава или държави ще бъдат
разследващи, държавата на знамето трябва
да осигури квалифицирани следователи за
целта независимо от мястото на възникване
на повредата или произшествието.
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39 На държавата на знамето се препоръчва
да осигури разследващите да имат работни
познания и практически опит в съответните
области, свързани с обичайните им задължения. Допълнително, за да се подпомогнат
отделните следователи в изпълнението на
задължения, които са извън обичайните им
задачи, на държавата на знамето се препоръчва да осигури лесен достъп до експертиза
в следните области, както е необходимо:
1. навигация и Правилата за предотвратяване на сблъскване;
2. нормативна у редба на държавата
на знамето относно свидетелствата за
компетентност;
3. причини за морско замърсяване;
4. техники на интервюиране;
5. събиране на доказателства; и
6. оценка на последствията от човешкия
фактор.
40 Препоръчва се да бъдат разследвани
всички аварии, включващи нараняване на
персонал, довело до отсъствие от работа за
три или повече дни, както и всички случаи
на смърт, резултат от трудови злополуки и
аварии на кораби на държавата на знамето,
и резултатите от разследванията да бъдат
публично оповестени.
41 Произшествията с кораби трябва да бъдат разследвани и докладвани в съответствие
с приложимите международни инструменти,
като се взема предвид Кодексът за разследване на произшествия, както е изменен, и
разработените от Организацията 43 насоки.
Докладът от разследването се изпраща на
Организацият а заедно с наблюденията на
държавата на знамето в съответствие с посочените по-горе насоки.
Оценка и преглед
42 Държавата на знамето следва периодично да прави оценка на своята работа по
отношение на въвеждането на административните процеси, процедури и ресурси, които са
необходими, за да изпълни тя задълженията
си, както се изисква от международните инструменти, по които е страна.
43 Мерките за оценка на дейността на
държавата на знамето трябва да включват
наред с д ру го т о сведени я о т д ържавни я
пристанищен контрол за броя на случаите
на задържане, резултати от инспекциите на
Обърнете се към Задължителния кодекс на
международните стандарти и препоръчителни
практики за разследване на безопасността при
морски произшествия или морски инциденти
(Кодекс за разследване на произшествията), приет от Организацията с Резолюция MSC.255(84),
и Насоките за подпомагане на разследващите
при прилагането на Кодекса за разследване на
произшествията, приет от Организацията с Резолюция A.1075(28).
4
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държавата на знамето, статистика на произшествията, комуникации и информационни
процеси, статистически данни за годишните загуби (с изключение на конструктивни
общи загуби), както и други показатели за
изпълнение, както е необходимо, за да се
определи дали персоналът, ресурсите и административните процедури са подходящи, за
да може държавата на знамето да изпълнява
задълженията си.
44 Областите, за които се препоръчват
редовни прегледи, могат да включват наред
с другото:
1. съотношения загуба на флот – аварии, за да се определят тенденциите за
избрани периоди от време;
2. броя на потвърдените сл у чаи на
задържани кораби спрямо големината
на флота;
3. броя на проверените случаи на некомпетентност или нарушение от страна
на лица, притежаващи свидетелства
или потвърждения, издадени от нейни
органи;
4. отговори на доклади от държавата на
пристанището относно несъответствия
или интервенции;
5. разследвания на много тежки и тежки
произшествия и опита, придобит от тях;
6. технически и други ресурси;
7. резултати от инспекциите, сървеите
и контролите на корабите във флота;
8. разследване на трудови злополуки;
9. броя на злополуките и нарушенията
по приложимите международни правила
за предотвратяване на замърсяване на
морето; и
10. броя на отмяна или отнемане на
свидетелства, потвърждения и др.
ЧАСТ 3 – ДЪРЖАВИ, КОИТО ИМАТ ИЗЛАЗ
НА МОРЕ (КРАЙБРЕЖНИ ДЪРЖАВИ)54
Прилагане
45 Държавите, които имат излаз на море
(крайбрежните държави), имат определени
права и задължения съгласно различни международни инструменти. Когато упражняват
правата си по тези инструменти, държавите,
които имат излаз на море, поемат допълнителни задължения.
46 За да могат ефективно да посрещат задълженията си, държавите, които имат излаз
на море, следва:
Изискванията, съдържащи се в този раздел,
трябва да се прилагат в такава степен, че корабите, които са под условията на задължителните
инструменти на ИМО, да могат да получават
достъп до пристанищата на договарящото правителство.
5
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1. да въведат политики чрез създаването на национално законодателство и
насоки, които да съдействат за приложението и изпълнението на изискванията
на всички конвенции за безопасност
и предотвратяване на замърсяването,
както и на протоколите, по които тези
държави са страни; и
2. да определят отговорности за актуализиране и преразглеждане на съответните
приети политики според случая.
47 Държавата, която има излаз на море,
трябва да осигури нейното законодателство,
насоки и процедури да работят за последователното изпълнение и проверка на нейните
права, задължения и отговорности, съдържащи
се в съответните международни инструменти,
по които тя е страна.
48 Тези права, задължения и отговорности
могат да включват наред с останалото:
1. радиокомуникационни услуги;
2. метеорологични услуги и предупреждения;
3. услуги за търсене и спасяване;
4. хидрографски услуги;
5. корабни маршрути;
6. системи за докладване на корабите;
7. услуги по трафика на кораби; и
8. навигационно оборудване.
Изпълнение
49 Държавата, която има излаз на море,
трябва да предприеме всички необходими
мерки, за да осигури съблюдаване на международните правила при упражняване на
нейните права и изпълнение на нейните
задължения.
50 Държавата, която има излаз на море,
след ва да ра зрабо т и и въведе п рог ра ма
за контрол и проследяване според случая
с цел да:
1. осигури събирането на статистически
данни, така че да могат да се извършват
анализи на тенденциите с цел определяне
на проблемните области; и
2. създаде механизми за навременна
реакция при случаи на замърсяване в
нейни води; и
3. да сътрудничи с държави на знамето
и пристанищни държави според случая в
разследването на морски произшествия.
Оценка и преглед
51 Държавата, която има излаз на море,
трябва периодично да оценява работата си
по отношение на упражняване на правата
и изпълнението на задълженията си в съответствие с приложимите международни
инструменти.
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ЧАСТ 4 – ДЪРЖ АВИ НА ПРИСТАН И
ЩЕТО 65
Прилагане
52 Държавите на пристанището имат определени права и задължения по различни
международни инструменти. Когато упражняват правата си по тези инструменти, държавите на пристанището поемат допълнителни
задължения.
53 Държавите на пристанището могат да
играят неотделима роля за постигане на морска безопасност и опазване на околната среда,
включително за предотвратяване на замърсяване. Ролята и отговорностите на държавата
на пристанището по отношение на морската
безопасност и опазването на околната среда
произтичат от съчетание на международни
договори, конвенции, национални закони и в
някои случаи и двустранни и многостранни
споразумения.
54 За да могат ефективно да посрещат задълженията си, държавите на пристанището
следва:
1. да въведат политики чрез създаването на национално законодателство и
насоки, които да съдействат за приложението и изпълнението на изискванията
на всички конвенции за безопасност и
предотвратяване на замърсяване, както и
на протоколите, по които тези държави
са страни; и
2. да определят отговорности за актуализиране и преразглеждане на съответните
приети политики според случая.
55 Всяка държава на пристанището следва
да гарантира, че нейното законодателство,
насоки и процедури работят за последователното изпълнение и проверка на нейните права,
задължения и отговорности, съдържащи се в
съответните международни инструменти, по
които тя е страна.
56 Тези права, задължения и отговорности
могат да включват наред с останалото:
1. осигуряване на подходящи приемни
съоръжения или капацитет, за да се
приемат всички отпадни води, регламентирани съгласно инструментите на
Организацията;
2. държавен пристанищен контрол 76; и
3. водене на регистър на доставчиците
на гориво.
Изискванията, съдържащи се в този раздел,
трябва да се прилагат в такава степен, че корабите, които са под условията на задължителните
инструменти на ИМО, да могат да получават
достъп до пристанищата на договарящото правителство.
7
Обърнете се към Процедурите за държавен
пристанищен контрол, 2011 (Резолюция А.1052(27).
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Изпълнение
57 Държавите на пристанището трябва да
предприемат всички необходими мерки, за
да осигурят съблюдаване на международните
правила при упражняване на техните права
и изпълнение на задълженията си.
58 Няколко международни морски инструмента за безопасността и предотвратяване на
замърсяването на море съдържат конкретни
разпоредби, позволяващи държавен пристанищен контрол.
59 Също така някои от тези инструменти
задължават държавите на пристанището да не
се отнасят по-благосклонно към държавите,
които не са страни по съответните конвенции.
Това означава, че държавите на пристанището
следва да налагат условията на тези инструменти както спрямо държавите членки, така
и спрямо останалите държави.
60 При упражняване на правото си да
осъществява държавен пристанищен контрол
държавата на пристанището трябва да създаде
процедура за администриране на програма
за държавен пристанищен контрол, която да
съответства на приетата от Организацията7
резолюция.
61 Държ а вн и я т п рис та н и щен кон т р ол
трябва да се осъществява само от упълномощени и к валифицирани длъж ностни
лица на държавния пристанищен контрол
съгласно съответните процедури, приети от
Организацията.
62 Длъжностните лица на държавния пристанищен контрол и лицата, които ги подпомагат, трябва да са свободни от търговски,
финансов и друг натиск и да нямат търговски
интерес в пристанището на проверката или
инспектираните кораби, в кораборемонтни
бази и поддържащи услуги в пристанището
или другаде; длъжностните лица на държавния пристанищен контрол не трябва да бъдат
наемани на работа или да приемат работа от
името на признати организации или класификационни организации. Следва да бъдат
въведени допълнителни процедури, за да се
гарантира, че лицата и организациите, които
са външни за държавата на пристанището,
не могат да влияят върху резултатите от извършваната държавна пристанищна проверка
и контрол.
Оценка и преглед

6

63 Държавата на пристанището трябва
период ично да оценява работата си по отношение на упражняване на правата и изпълнението на задълженията си в съответствие с
приложимите инструменти на Организацията.
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Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството, фу нк циите
и дей нос т т а н а Държ а вно п р ед п ри я т ие
„Пристанищна инфраструктура“ (обн., ДВ,
бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 77 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2013 г., бр. 12 от 2014 г., бр. 31
и 37 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 18:
„18. поддържане на сили и средства за
участие в спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните
райони в съответствие с Националния план
за защита при бедствия.“
§ 2. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „Управление“ се заменя с
„Ръководство“;
б) в т. 4 думата „Управление“ се заменя с
„Ръководство“.
2. В ал. 2 думите „отдел „Охрана и сигурност““ се заменят с „отдел „Охрана, сигурност
и защита на личните данни““, след думите
„отдел „Връзки с обществеността и протокол“
се добавя „отдел „Международно сътрудничество“ и се поставя запетая.
§ 3. В глава четвърта „Структура, функции
и организация на работа на предприятието“
се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на раздел ІІІ – Отдел „Охрана и сигурност“, се изменя така:
„Отдел „Ох рана, сиг у рност и защ и та на
личните данни“.
2. В чл. 25 се създават т. 7 – 14:
„7. участва по подходящ начин и своевременно при решаването на всички въпроси,
свързани със защита на личните данни;
8. наблюдава спазването на нормативните
изисквания, на политиките и вътрешните правила на предприятието по отношение на защитата на личните данни, както и извършването
на оценката за въздействие върху защитата,
включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението
на служителите, участващи в операциите по
обработване и съответните одити;
9. информира предприятието и служителите, които извършват обработването на лични
данни, за техните нормативни задължения,
като при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху
защитата на лични данни;
10. сътрудничи с Комисията за защита на
личните данни и осъществява контакт с нея
по всички въпроси, свързани с обработването
на лични данни;
11. осигурява надлежното документиране и
проследимост на изпълнението на нормативните изисквания в областта на защитата на
личните данни, включително уведомяването
на лицата, чиито данни се обработват, за
обработването и за правата им;
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12. води и редовно актуализира вътрешните
регистри по обработване на лични данни на
предприятието;
13. о т говаря за писмено у реж дане на
отношенията с лицата, с които се обменят
лични данни;
14. следи за осигуряването на адекватно ниво
на защита при трансфери (предоставяне) на
лични данни извън Европейския съюз, включително чрез сключване на специални модели
договори или получаване на разрешения от
Комисията за защита на личните данни.“
§ 4. Създава се раздел Vа с наименование
„Отдел „Международно сътрудничество“ с
чл. 27а:
„Раздел Vа
Отдел „Международно сътрудничество“
Чл. 27а. (1) Отдел „Международно сътрудничество“ е на пряко подчинение на генералния
директор на предприятието.
(2) Отделът:
1. организира и координира участието на
предприятието в дейността на международните
организации в областта на пристанищата;
2. извършва постоянно наблюдение и анализ
на дейността на международните организации,
на специализираните структури на Европейския съюз и следи най-добрите международни
практики в областта на пристанищата;
3. разработва програми и концепции за
развитие на международното сътрудничество
на предприятието, води международната кореспонденция и подпомага генералния директор
и управителния съвет при провеждането на
международни срещи;
4. участва в изготвянето на становища и
позиции на предприятието по проекти на
нормативни актове на Европейския съюз
и на международни договори в областта на
пристанищата;
5. съгласува документи, свързани с подписването, одобряването и утвърждаването
на международни договори и програми;
6. подготвя и предоставя справки и информация по международното сътрудничество и по
участието на предприятието в международни
организации;
7. участва при организирането и провеждането на международни преговори и срещи;
8. оказва съдействие на служители на
предприятието при участието им в международни срещи в областта на пристанищната
дейност и услуги.“
§ 5. В чл. 31, ал. 2, т. 5 думите „административно, финансово“ се заменят с „административно-финансово“.
§ 6. Наименованието на чл. 32 се изменя
така:
„Дирекция „Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология“.
§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 5:
а) в основния текст изразът „локални брегови центрове (VTS центрове)“ се заменя с
„локален брегови център Лом (VTS център)“;
б) в т. 1 думите „изграждане и поддържане“ се заменят с „изграждане, поддържане и
администриране“;
в) в т. 6 думата „координира“ се заменя
с „координиране“ и след нея се добавя „съвместно с Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Дирекцията има отделен печат за всеки
пристанищен терминал или всяко пристанище,
на които ДП „Пристанищна инфраструктура“
извършва пристанищни услуги – същият като
на главното управление на предприятието,
като във вътрешната му част се изписва отгоре
текст, съдържащ наименованието на съответния пристанищен терминал или съответното
пристанище, а отдолу – СПД „ОЕПТ“.“
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 9 и 10:
„9. осъществява и обезпечава функционалната взаимовръзка между отделните административни единици, главното управление
на предприятието и клона – териториално
поделение;
10. изготвя и представя за одобрение на
управителния съвет ежегоден доклад за дейността и състоянието на клона – териториално
поделение.“
2. В ал. 5 думите „чл. 8, ал. 2 от“ се заличават.
Министър:
Росен Желязков
10264

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 58 от 2006 г. за правилата за техническата
експлоатация, движението на влаковете и
сигнализацията в железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2009 г. и бр. 68
от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „за проектиране, построяване, експлоатиране и поддържане“ се заменят с „към експлоатационните пунктове,
експлоатацията и поддържането“.
2. В т. 2 думите „достъп до“ се заменят с
„експлоатация по“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. основните правила за движение на
влаковете и маневрената работа и основните
правила, които трябва да изпълнява персоналът, осигуряващ безопасността на превозите.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
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„(1) Тази наредба се отнася за:
1. управителя на железопътна инфраструктура;
2. железопътните предприятия;
3. собствениците, ползвателите и лицата,
отговорни за поддръжката (ЛОП) на превозните средства (ПЖПС);
4. индустриалните клонове;
5. лицата, извършващи строителна, ремонтна или друга дейност по железопътната
инфраструктура;
6. лицата за оценяване, които са получили
разрешение по чл. 115б, ал. 1 и 2 от Закона
за железопътния транспорт (ЗЖТ).“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Наредбата се отнася за лицата от персонала, изпълняващ задачи:
1. за обслужване на влаковете и на маневрите;
2. свързани с окончателната подготовка на
влаковете и на маневрените състави преди
потегляне;
3. свързани с безопасността при разрешаване и осигуряване движението на влаковете
и маневрените състави;
4. свързани с поддържането в изправност на
съоръженията и на ПЖПС и с отстраняване
на възникнали повреди.
(3) Наредбата не се прилага за мрежи,
които са функционално отделени от останалата железопътна система и са предвидени
единствено за извършване на местни, градски
и извънградски услуги, както и железопътни
предприятия, които оперират единствено по
тези мрежи.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Министерства и дру ги ведомства,
дружества или предприятия по смисъла на
чл. 2, т. 3 от ЗЖТ със собствен железопътен
транспорт по вътрешни линии в индустриални клонове с приемно-предавателна дейност
осъществяват дейността си в съответствие
с тази наредба и с инструкциите, приети от
съответния техен ръководител, съгласувани с
управителя на железопътната инфраструктура
и с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
(ИА „ЖА“).“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Индустриалните клонове без собствен
железопътен транспорт се обслужват от железопътни предприятия, притежаващи сертификат за безопасност, съгласно инструкции
за експлоатация, изготвени от железопътното
предприятие и съгласувани от собственика на
индустриалния клон, от управителя на железопътната инфраструктура и от изпълнителния
директор на ИА „ЖА“.
(3) С инструкциите по ал. 1 и 2 се определят правилата:
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1. за експлоатиране на железопътната
мрежа на индустриалния клон, включително
правилата за сигнализация и системата за
управление на движението;
2. за извършване на техническите прегледи
на железния път, съоръженията, устройствата,
габарита, видимостта на сигналите и ПЖПС;
3. за разследване на произшествия и инциденти.“
§ 4. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) Прегледите на железните пътища, съоръженията, устройствата, габарита и
видимостта на сигналите на индустриалните
клонове по чл. 3, ал. 2 се извършват най-малко един път в годината от комисия в състав:
1. специалист с правоспособност „Строителен техник по поддържане и ремонт на жп
линии и съоръжения“ – председател;
2. специалист с правоспособност „Ръководител движение“;
3. специалист с правоспособност „Механик
осигурителна техника“ – когато индустриалният клон има съоръжения на ОТ и/или
сигнализация;
4. специалист с правоспособност „Механик
контактна мрежа“ – когато индустриалният
клон има съоръжения за трансформиране и/
или пренасяне на електроенергия за тягови
нужди;
5. представител на собственика на индустриалния клон.
(2) За резултатите от прегледите по ал. 1
комисията съставя протоколи по образец съг
ласно приложение № 53, като един екземпляр
от всеки протокол се предоставя на ИА „ЖА“.
(3) В случай че при прегледа по ал. 1 се
констатират неизправности, комисията поставя на собственика на индустриалния клон
срок за отстраняването им. Когато констатирана неизправност застрашава сигурността на
движението, комисията предписва спиране от
експлоатация на съответното съоръжение или
на индустриалния клон до отстраняване на
неизправностите. Предписанието за спиране
на експлоатацията на индустриален клон се
предоставя на собственика на клона и на
началника на железопътна гара, от която се
обслужва клонът.“
§ 5. В чл. 5 думите „трудноподвижни лица“
се заменят с „лица с увреждания и лица с
намалена подвижност“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се поставя запетая и се добавят думите „като осигурява
изпълнение на изискванията за безопасност,
надеждност и сигурност в съответствие с
тази наредба“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правилата по ал. 1 трябва да са в съответствие с настоящата наредба и техническите
спецификации за оперативна съвместимост
(ТСОС).“
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Железопътните предприятия организират своята дейност, свързана с достъпа и
използването на железопътната инфраструктура, спазвайки изискванията на ТСОС, тази
наредба и правилата по ал. 1, като осигуряват
изпълнение на изискванията за безопасност,
надеждност и сигурност.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Управителят на железопътната инфраструктура определя правилата за осъществяване на движение на влаковете по време на
извършване на реконструкция, модернизация,
обновяване (подновяване), рехабилитация и
замяна (ремонт) в рамките на поддръжката
на железопътната инфраструктура.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Прегледите на железните пътища,
съоръженията и устройствата, габарита, видимостта на сигналите и други се извършват по
ред и по методика, определени от управителя
на железопътната инфраструктура с правилата
по чл. 7, ал. 1, а за железопътните предприятия, които експлоатират железопътни линии
в собствени обекти – депа, ремонтни работилници и др., по реда, определен в чл. 3а.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Експлоатационните прегледи на ПЖПС,
включен във влак, се извършват по ред и по
процеду ри, определени от железопътните
предприятия, които оперират със съответния
влак, или от управителя на железопътната
инфраст ру к т у ра – за влакове, с които се
извършват превози за технологични нужди
съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗЖТ.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Служителите на ИА „ЖА“ имат право
на достъп в индустриалните клонове за осъществяване на контролните им правомощия
по отношение на персонала, съоръженията и
ПЖПС, като при констатиране на нарушения
или неизправности издават задължителни
предписания за отстраняването им.
(3) Когато констатирана неизправност
или нарушение по ал. 2 застрашават без
опасността на движението, служителите на
ИА „ЖА“ предписват спиране от експлоатация на съответното съоръжение, ПЖПС
или индустриалния клон до отстраняване на
неизправността или отстраняват от работа
съответното длъжностно лице от персонала,
извършило нарушение.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 56 за изиск
ванията, условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване или признаване
на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на
изпитите на лицата от персонала, отговорен
за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20
от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 94
от 2005 г.)“ се заменят с „Наредба № 56 от
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14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност, изисквана от персонала,
отговорен за безопасността на превозите с
железопътен транспорт, или признаване на
такава правоспособност и реда за провеждане
на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите
(ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (Наредба № 56)“.
2. В ал. 2 думите „необходимата квалификация и документ за правоспособност, когато
се изисква“ се заменят със „свидетелство за
правоспособност или удостоверение за признаване на професионална квалификация,
която се изисква за извършване на съответната
дейност, издадени по реда на Наредба № 56“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работодателите – управителят на железопътна инфраструктура, железопътните
предприятия, собствениците/контрагентите на
индустриални клонове със собствен персонал
и лицата, извършващи строителна, ремонтна
или друга дейност по железопътната инфраструктура, представят в ИА „ЖА“ списъци с
наименованията на длъжностите, свързани с
безопасността на превозите съгласно чл. 39,
ал. 4 от ЗЖТ.“
3. В ал. 3 думите „за заемането на които
се полага изпитът по ал. 1, необходимата
професионална квалификация и правоспособност, ако е необходима такава“ се заменят
с „наименованието на дейността, свързана с
безопасността на превозите, и наименованието на правоспособността за извършване
на дейността, определени съгласно чл. 2а от
Наредба № 56“.
4. В ал. 4 думите „управителят на железопътна инфраструктура и превозвачите“ се
заменят с „работодателите“.
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Задълженията на всички категории работници и служители за осигуряване
движението на влаковете, както и нормите
и условията за ремонт и експлоатация на
железния път, контактната мрежа, подвижния състав и съоръженията се определят от
работодателите по чл. 11, ал. 2.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2 думите „железопътния транспорт“ се заменят с „железопътната
инфраструктура“.
§ 13. В чл. 18, ал. 2 в края на текста се
добавят думите „или съответно от железопътните предприятия“.
§ 14. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 5:
„5. изпълняват точно дадените им устни и
писмени заповеди от дежурен влаков диспечер
или ръководител-движение.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „превозвачите“ се заменя
с думите „железопътните предприятия или
съответните работодатели по чл. 11, ал. 2“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Служителите на управителя на железопътната инфраструктура и на железопътните
предприятия, изпълняващи дейности, свързани
с безопасността на превозите в железопътния
транспорт, нямат право по време на дежурство
да извършват други дейности освен вменените
им задължения в съответствие със заеманата
длъжност.“
§ 16. В чл. 22, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думата „високоволтови“ се заличава.
2. В изречение второ думите „подстанции – тягови и нетягови“ се заменят с „тягови
подстанции“.
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 4:
„4. габаритните рамки в индустриалните
клонове и в гарите – за проверка на габарита
на натоварените в открити вагони товари,
и дезинфекционните рамки в граничните
участъци“;
б) досегашните т. 4 – 6 стават съответно
т. 5 – 7.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съоръженията, устройствата и обектите
по ал. 1 се изграждат, ремонтират и поддържат
в съответствие с изискванията на тази наредба,
Наредба № 55 за проектиране и строителство
на железопътни линии, железопътни гари,
железопътни прелези и други елементи от
железопътната инфраструктура (ДВ, бр. 18 от
2004 г.), Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и ТСОС, които са приложими.“
§ 18. В чл. 30, ал. 3 думите „документирано
по ред, определен в инструкциите по чл. 3“ се
заменят с „документирани при проектирането
и строителството им“.
§ 19. В чл. 49, ал. 5 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(5) Не се допуска движението на ПЖПС
по стрелки, а в случаите по т. 2 – движение
срещу неизправния език, когато:“.
2. В т. 2:
а) в основния текст думата „прилепването“
се заменя с „неприлепването“;
б) създава се буква „в“:
„в) повече от определеното от управителя
на железопътната инфраструктура в зависимост от техническите характеристики на електрическите стрелкови обръщателни апарати
(ЕСОА) – за стрелки в разпределителни гари,
съоръжени с ЕСОА, въведени в експлоатация
преди 1.01.2002 г.“
§ 20. В чл. 57, ал. 3 думите „със и без“ се
заменят със „със или без“.
§ 21. В чл. 59 се създава изречение второ:
„Спирките се откриват и закриват след съгласуване с превозвачите, лицензирани за
превоз на пътници.“
§ 22. В чл. 60, ал. 1 думите „в инструкция
на“ се заменят с „от“.
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§ 23. В чл. 61, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. странични коловози за гариране;“.
2. Досегашните т. 3 – 8 стават съответно
т. 4 – 9.
§ 24. В чл. 64 ал. 4 се отменя.
§ 25. В чл. 99, ал. 2, т. 2, буква „б“ в края
на текста се добавят думите „или дизелов
агрегат“.
§ 26. Създава се чл. 101а:
„Чл. 101а. (1) Гарите без осигурителна техника се съоръжават с пултове за управление
на светофор.
(2) С пулта за управление на входен светофор се извършва управлението на входен
и предупредителен светофор, като се осъществява зависимост с прелезно устройство
в района на гарата.
(3) С пулта за управление на изходен светофор се извършва управление на изходните
светофори в гарата, като се осъществява зависимост с прелезните устройства в района
на гарата и с АПУ в участъка между входния
и предупредителния сигнал, както и с междугаровата осигурителна техника.“
§ 27. В чл. 109 се създава ал. 5:
„(5) Не се допуска движение на влакове в
участъци, необорудвани с пътно оборудване
на АЛС, със скорост над 130 км/ч.“
§ 28. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „г“ думите „в участъци,
съоръжени с GSM-R“ се заменят с „в участъци
с оптични междугарови линии или съоръжени
с GSM-R“.
2. В т. 3 думите „телексни връзки“ се заменят с „информационни системи“.
§ 29. В чл. 126, ал. 1 след думата „радиотелефони“ се добавя „или GSM-R“.
§ 30. В чл. 165, т. 2 след думата „релса“ се
поставя запетая, а думите „4 mm и повече за
приемно-отправни коловози и 5 mm и повече
за останалите коловози“ се заменят с „както
е определено в чл. 49, ал. 5, т. 2“.
§ 31. В чл. 166, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. релсовите токови вериги и броячи на
оси – след работа по кабелите за релсовите
токови вериги и броячи на оси, свързана с
прекъсване и възстановяване на кабелни и
монтажни жила;“.
§ 32. В чл. 167 ал. 2 се изменя така:
„(2) При извършване на преустройство или
ремонт на съоръжения на осигурителната
техника, при което се налага прекъсване
действието на входен светофор за повече от
24 часа, на гарата се поставя временен входен
светофор или се използва съществуващият,
които се управляват чрез временен пулт от
постови стрелочник или от дежурния ръководител-движение. Поканителният сигнал се поставя в зависимост от прелезното устройство,
намиращо се в района на гарата по маршрута
на влака. В гари с интензивно движение на
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влакове с разрешаващото показание на входния
светофор се изграждат зависимости между
положението на стрелките.“
§ 33. В чл. 178 се правят следните допълнения:
1. Създават се ал. 9 – 12:
„(9) Ревизия на спирачната система на
локомотиви, мотрисни влакове и релсови
самоходни специализирани машини (РСММ)
се извършва в срок, който не надвишава 2
(две) години. Ревизията включва извършване
на пълна функционална проба и пълна скоростно-спирачна пътна проба. Резултатите от
ревизиите се отразяват в протоколи и датата
на извършване на ревизията се шаблонира
върху превозното средство.
(10) Теглово уравновесяване на ПЖПС се
извършва на стационарна уредба в депо, ремонтна база или ремонтен завод. При теглово
уравновесяване се измерва и се документира
статичното натоварване по колела с измерване
и документиране на контролни разстояния от
окачването на локомотивите. За извършване
на теглово уравновесяване на стационарна
уредба се разрешава движение на ПЖПС, след
като на ПЖПС е извършено уравновесяване
по геометрични размери по ред, определен
в инструкция, съгласувана с управителя на
железопътната инфраструктура.
(11) Балансировката на РССМ се извършва
по геометрични размери.
(12) На колоосите на ПЖПС се извършва
и документира ултразвуковата дефектоскопия
(УЗД) в депо, ремонтна база или ремонтен
завод по вътрешна инструкция за УЗД. На
ПЖПС се извършва и обикновено/пълно
освидетелстване на колоосите.“
§ 34. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Форматът, видът и размерът на знаците
и надписите на локомотиви, мотрисни влакове
или мотриси се определят от изпълнителния
директор на ИА „ЖА“.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
§ 35. Създава се чл. 180а:
„Чл. 180а. (1) По националната железопътна
инфраструктура могат да се експлоатират железопътни превозни средства (возила), които
имат Европейски номер на возило (EVN),
имат определено ЛОП и са вписани в Националния регистър на возилата по чл. 61 от
Наредба № 57 или в националния регистър
на возилата на друга държава – членка на
Европейския съюз, или са регистрирани по
международен договор, по който Република
България е страна.
(2) Не се изисква спазване на условията
по ал. 1 при еднократно преминаване по
определен маршрут от инфраструктурата на
превозни средства (локомотиви на чужди
администрации, специални вагони, извънгабаритни возила, возила на метрополитена
и др.). Еднократното движение на тези превозни средства се допуска след издаване на
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разрешение от управителя на железопътната
инфраструктура, в което се посочват всички
ограничителни условия.“
§ 36. В чл. 181 се създава ал. 4:
„(4) Колоосите се измерват по време на
всеки планов ремонт, при произшествия,
свързани с ТПС, при смяна на бандажи, при
новопрофилиране и коригиране на профила
на бандажите. По време на експлоатацията
на тяговия подвижен състав се извършва
измерване на основните параметри на ребордите на колооста (дебелина Sd, височина Sh
и вертикално подрязване qr) не по-рядко от
1 път на 15 календарни дни – за влакови локомотиви и мотрисни влакове, и не по-рядко
от 1 път на 30 календарни дни – за маневрени
локомотиви.“
§ 37. В чл. 189 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „автоматична спирачка със
сгъстен въздух, неавтоматична спирачка със
сгъстен въздух и ръчна спирачка“ се заменят
със „спирачна система съгласно изискванията на ТСОС по отношение на подсистемата
„Подвижен състав – локомотиви и пътнически
подвижен състав“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пътническите и товарните вагони,
които се въвеж дат в експлоатаци я, имат
автоматична спирачка със сгъстен въздух и
когато е приложимо – ръчна спирачка съг
ласно изискванията на ТСОС по отношение
на подсистемата „Подвижен състав – товарни
вагони“ и ТСОС „Подвижен състав – локомотиви и пътнически подвижен състав“.“
§ 38. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думите
„извършен технически преглед“ се добавя
„по реда на чл. 191“ и се създават т. 22 и 23:
„22. непроверени въздушни резервоари съг
ласно Правилника за изработване, ремонт и
контрол на резервоарите на въздушните спирачки за налягане, по-голямо от атмосферното,
използвани при жп возила локомотиви, вагони,
мотриси, влекачи и др. – 1968 г. (Бюлетин 15
на Министерството на транспорта);
23. с ъед и н и т ел н и сп и рач н и (к норови)
ръкави:
– с протрити места или цепнатини;
– разкъсвания до оголване на текстилния
слой;
– със срок на експлоатация, по-голям от
5 (пет) календарни години.“
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. неизправностите по ал. 1, т. 1 – 8 и
т. 20 – 23;“.
§ 39. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „началната и крайната
гара за движение и в посредни“ се заличават, а в края на текста се добавя „съгласно
чл. 206, т. 5“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Железопътното предприятие, съответно
управителят на железопътната инфраструктура – за влакове за технологични нужди, определя процеса за извършване на технически
преглед по ал. 1 на влаковете, като част от
неговата СУБ, с който гарантира, че цялото
свързано с безопасността оборудване във
влака е в напълно функционално състояние
и че влакът може да се движи безопасно.“
§ 40. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Забранено е използване на локомотиви,
мотрисни влакове и РССМ за обслужване
на влак, изолирано движение или маневрена
дейност със:“;
б) в т. 7 накрая се добавя „или без документ, доказващ извършена проверка на
манометрите“;
в) точка 18 се изменя така:
„18. неизвършена или нарушена балансировка (теглово уравновесяване);“
г) точка 28 се изменя така:
„28. колоос, която е:
– изкривена;
– спукана;
– без извършена ултразвукова дефекто
скопия;
– без извършено обикновено/пълно освидетелстване;“
д) точка 31 се изменя така:
„31. неизправен регистриращ скоростомер
или такъв, на който не е извършвана проверка
поне веднъж на 3 (три) календарни години;“
е) в т. 33 думите „за локомотивите, работещи“ се заличават;
ж) създава се т. 38:
„38. неизправно оборудване за опесъчаване или незаредено с пясък устройство за
опесъчаване;“
з) създава се т. 39:
„39. непроверени въздушни резервоари от
държавен технически надзор върху съоръженията с повишена опасност в съответствие с
действащото законодателство;“
и) създава се т. 40:
„40. кнорови ръкави:
– с протрити места или цепнатини;
– разкъсвания до оголване на текстилния
слой;
– със срок на експлоатация, по-голям от
5 (пет) календарни години.“
2. В ал. 2 т. 9 се изменя така:
„9. к лючове за неу т ра лна вставка (за
електрически локомотиви и електрически
мотрисни влакове) и за телефонни колонки;“.
§ 41. В чл. 193, ал. 2, второ изречение думите „дължината и“ се заличават.
§ 42. В чл. 198, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 8 се заличава.
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2. В т. 9 накрая на текста се поставя запетая
и се добавя „както и участъците с GSM-R“.
3. Създава се т. 13:
„13. местоположение на зоните, които
трябва винаги да се преминават със свалени
пантографи.“
§ 43. В чл. 201 се създава ал. 8:
„(8) Отмяна, изменение на направлението
или разписанието за целия или за част от
маршрута на редовно назначен влак, в случай
на възникнало събитие непосредствено преди
заминаването или по време на движението на
влака и довело до невъзможност за извършване
на услугата за осъществяване на превоз на
пътници или товари, се извършва от управителя на железопътната инфраструктура по
предложение на железопътното предприятие
или след съгласуване с него, без да се спазват
сроковете по ал. 5.“
§ 44. В чл. 204 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При регулиране на движението за влакове на един и същ железопътен превозвач
по ал. 1, т. 3 – 8 и помощните локомотиви за
бързи и пътнически влакове по т. 9 предимството по категории може да се променя по
предложение на превозвача, съгласувано с управителя на железопътната инфраструктура.“
2. Алинеи 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
§ 45. В чл. 206, т. 5 думата „попътен“ се
заличава.
§ 46. В чл. 209, ал. 1 след думите „след
локомотива“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на влаковете с подвижен състав
с историческо значение, предназначени за
атракционни туристически пътувания, при
които планът за композиране се определя от
превозвача“.
§ 47. В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „за влак с превозна бригада“
се заменят със „за влак, който вози пътници“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. удостоверение за спирачната маса съгласно приложения № 11 или № 11а.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата, които попълват документите по
ал. 1, т. 1 – 3, и правилата за попълването им
се определят от железопътното предприятие.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Железопътното предприятие съгласува
своето решение с управителя на железопътната
инфраструктура коя форма на удостоверение
по ал. 1, т. 4 използва и уведомява ИА „ЖА“
по реда на чл. 11 от Наредба № 59 от 2006 г.
за управление на безопасността в железопътния транспорт.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 48. В чл. 231 ал. 3 се отменя.
§ 49. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
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„(4) На мотрисни влакове с безстепенно
автоматично товарозависимо спиране (товар
от пътници) и компютърно тестване и управление на спирачната система при обслужване на
влак, самостоятелно или при система много
единици, проба А се извършва от определено
от железопътното предприятие лице, притежаващо правоспособност и професионална
квалификация, даваща право за извършване
на проба А на такива влакове, което, след като
се е убедило, че с приключване на пробата
спирачката е изправна, издава удостоверение
за спирачната маса.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Удостоверението по ал. 3 се изготвя
на хартиен носител – в два екземпляра, без
поправки, или в електронен формат на електронно устройство на борда на локомотива.
Редът за проверка на удостоверението и
предаването му на локомотивния машинист
се определя от управителя на железопътната
инфраструктура, а за случаите по ал. 4 – от
железопътното предприятие, съгласувано с управителя на железопътната инфраструктура.“
§ 50. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Редът и начинът за извършване на
пробите на автоматичните спирачки на влаковете и изготвянето на удостоверението за
спирачна маса по чл. 243, ал. 3 за всяка извършена проба А се определят с инструкция
на железопътното предприятие, като част от
неговата СУБ, и се изпраща на управителя
на железопътната инфраструктура.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Управителят на железопътна инфраструктура определя с инструкция, като част от
неговата СУБ, реда и начина за извършване
пробите на автоматичните спирачки и изготвянето на удостоверението за спирачна маса
по чл. 243, ал. 3 за всяка извършена проба А
на работни и други влакове за технологични
нужди по железопътната инфраструктура и
на влакове на строителните и ремонтните
предприятия.“
§ 51. В чл. 249, ал. 4 думите „от управителя
на железопътната инфраструктура“ се заменят
с „от железопътното предприятие в рамките
на неговата СУБ“.
§ 52. В чл. 254 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Намиращите се в експлоатационните
пунктове и в индустриалните железопътни
клонове вагони, с които не се извършва маневра, се установяват в границите между дистанционните указатели, като крайните вагони
от двете страни на коловоза се осигуряват
от самопридвижване чрез затягане на ръчни
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спирачки или поставяне на дървени клинове.
При наклон на коловоза над 2,5 ‰ вагоните
могат да се осигуряват от самопридвижване
допълнително със спирателни обувки по ред
и начин, определени от управителя на железопътната инфраструктура или от ръководителя
на клона.“
§ 53. Чл. 261 се изменя така:
„Чл. 261. Влакът е готов за изпращане,
когато са изпълнени условията по чл. 260 и
влаковите и превозните документи са предоставени от железопътното предприятие на
дежурния ръководител-движение в гарата,
вк лючително копие от нат у рни я лист на
хартиен или на електронен носител. Дежурният ръководител-движение по служебен път
предоставя на дежурния влаков диспечер на
участъка натурния лист.“
§ 54. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) От спирка пътнически влак заминава
само след като машинистът е получил заповед
за заминаване от ръководителя на превозната
бригада съгласно чл. 398, ал. 2.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 55. В чл. 263 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не се допуска заминаване на влак на
междугарие без разрешение или без връчена
писмена заповед за движение при специални
условия съгласно чл. 264.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4, когато влакът е
с превозна бригада, той заминава при дадено
разрешаващо показание на изходния светофор
след получаване на сигнал за готовността на
влака от ръководителя на превозната бригада
съгласно чл. 398, ал. 1.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 4 и 6, когато показанията на изходния светофор не се виждат
поради намалена видимост, на машиниста
се разрешава да придвижи влака с намалена
скорост до сигнала, след което изпълнява показанията му. За влакове с превозна бригада
се прилага чл. 399, ал. 1.“
§ 56. В чл. 264 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст пред думата
„разпореждания“ се добавя „Задължителни“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заповедта по ал. 1 се попълва съгласно указанията към приложение № 15А и е
задължителна за изпълнение от лицата от
персонала, на които е връчена.“
§ 57. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допуска се съставът на маневрената
бригада да бъде от две лица – ръководител
на маневрата и маневрен стрелочник:
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1. при преместване или прегариране на
състав с до четири пътнически вагона за
междурелсие 1435 мм или до шест пътничес
ки вагона за междурелсие 760 мм от и за
пътнически влак;
2. при извършване на маневра в железопътни линии ІІІ категория.“
2. В ал. 3 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътното предприятие, а за индустриални клонове със собствена маневрена
дейност – от собственика/обслужващия индустриалния клон“.
3. В ал. 4 се създават т. 5 и 6:
„5. при придвижване на състав или група
вагони не по-дълъг от 200 м, по дължината
на един и същи коловоз;
6. при възникнала кризисна ситуация в
междугарие и необходимост от разделяне на
състава на влака на групи вагони.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При неблагоприятен профил, наличност
на криви, намалена видимост и други операциите по ал. 2 се извършват от маневрена
бригада в състав не по-малко от трима души,
а по ал. 4 се извършват от двама – ръководител на маневрата и маневрен стрелочник.“
§ 58. В чл. 331, ал. 2, второ изречение
думата „под“ се заменя с „над“, а в края на
текста се добавя „(приложение № 23, фиг. 48а)“.
§ 59. Член 361 се изменя така:
„Чл. 361. Сигналът „Отклонителният коловоз надясно/наляво не е електрифициран“
е изправена на върха си квадратна табела по
чл. 360, вертикално разделена, като лявата/
дясната половина е бяла и няма сигнално
значение (приложение № 32, фиг. 96 и 97).
Обратната страна на табелата е сива и няма
сигнално значение. Поставя се над проводника
пред началото на стрелка и задължава машиниста да свали пантографа на локомотива, ако
стрелката е обърната към неелектрифициран
коловоз.“
§ 60. В чл. 398, ал. 2, първо изречение
думата „При“ се заменя с „Преди“.
§ 61. В чл. 428 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Краят на товарен влак се сигнализира денонощно със сигнален диск или с две
светлоотразителни табели.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Светлоотразителните табели по ал. 1
трябва да са подходящи за закрепване към
единици с прикачни устройства и свободни
пространства в съответствие с т. 4.2.6.3 от
Приложението към Регламент (ЕС) № 321/2013
на Комисията от 13 март 2013 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен
състав – товарни вагони“ на железопътната
система на Европейския съюз и за отмяна на
Решение 2006/861/ЕО (OB, L 104 от 2013 г.)
(Регламент (ЕС) № 321/2013). Отразяващата
част на табелите трябва да бъде с размери
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най-малко 150 на 200 mm, както е показано
на фигура Д.1 от Регламент (ЕС) № 321/2013.
Страничните триъгълници трябва да са с
бял цвят, а тези отдолу и отгоре – с червен.
Табелите трябва да са светлоотразителни в
съответствие с EN 12899-1:2007 (Class Ref. 2).“
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Табелите по ал. 1 се поставят на една
и съща височина над ниво глава релса – по
напречна осева линия над буферите (приложение № 44, фиг. 198А).
(6) Когато влак се движи с вагоните напред,
челният вагон на товарните влакове се сигнализира с един сигнален диск или с две светлоотразителни табели, а на пътническите – с
два електрически сигнални фара, насочени по
посока на движението, а отзад локомотивът
се сигнализира с три обикновени светлини.“
§ 62. В чл. 431 второто изречение се изменя така: „Отзад се сигнализира: денем – с
червен диск или една червена светлина,
или с две червени светлини – като край на
пътнически влак; нощем – с една или с две
червени светлини – като край на пътнически
влак (приложение № 44, фиг. 197, 200 и 201).“
§ 63. В чл. 434 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бу тащ локомот ив се сиг на лизи ра
отзад – като изолиран локомотив съгласно
чл. 431, а отпред, към вагоните, е неосветен
(приложение № 44, фиг. 197, 200 и 201).“
§ 64. В чл. 440а ал. 1 се изменя така:
„(1) Краят на товарен влак, който пресича
граница и заминава за друга държава – членка
на Европейския съюз (ЕС), се сигнализира
от началната гара денонощно с 2 светлоотразителни табели съгласно чл. 428 (приложение № 44, фиг. 198А). Табелите са с размери
250/155 мм и трябва да бъдат разположени
на една и съща височина по напречната ос
над буферите.“
§ 65. В чл. 458 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в изречение първо думите „в зависимост
от скоростта на влаковете (приложение № 47,
фиг. 244)“ и запетаята пред тях се заличават;
б) изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За всеки конкретен случай местоположението на указателя по ал. 1 се определя в
зависимост от скоростта на влаковете в участъка с решение на комисията за съоръжаване
на прелеза. Ако прелезът е в района на гара
или на по-малко от 400 m след изходните
стрелки, указателят се поставя при първата
входна стрелка.“
§ 66. В чл. 465 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Километричните и хектометричните
указатели при единичните жп линии се поставят от дясната страна по направление на
километража.“
2. Създават се ал. 3 – 4:
„(3) При двойни железопътни линии указателите по ал. 1 се поставят, както следва:
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1. когато коловозите имат общо земно
платно:
а) километричните указатели на път номер 1 – от дясната страна по направление на
километража, а на път номер 2 – от лявата
страна по направление на километража;
б) хектометричните указатели: тези, които
са с нечетни числа – от дясната страна на
път номер 1 по направление на километража; тези, които са с четни числа – от лявата
страна на път номер 2 по направление на
километража;
2. когато двата коловоза са на различни
земни платна, километричните и хектометричните указатели се поставят както при
единичните жп линии по ал. 2 за всеки текущ
път – от дясната страна по направление на
километража.
(4) При междугария с повече от две жп
линии местата на километричните и хектометричните указатели се определят от управителя на железопътната инфраструктура,
като в зависимост от теренните условия в
максимална степен се прилагат правилата за
двойни жп линии, определени в ал. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 67. В чл. 473 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Указателят „Промяна скоростта на
движението“ е правоъгълна табела, която от
двете страни е разделена на две полета, както е
посочено в приложение № 49, фиг. 263. Долното
поле е с две пресичащи се диагонално черни
линии, като горният и долният триъгълник
са зелени, а левият и десният триъгълник са
жълти. Размерите на указателя, на полетата
и надписа са посочени в приложение № 49,
фиг. 263.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Указателят по ал. 1 се поставя от дясната страна по направление на километража
при единични жп линии и за всеки текущ път,
който е на отделно земно платно при двойни
жп линии. При двойни жп линии, при които
двата текущи пътя са на едно платно – отдясно по направление на километража за
път номер едно и отляво по направление на
километража – за път номер 2.“
§ 68. В чл. 478, ал. 2 думите „три сигнални
диска“ се заменят с „най-малко два сигнални
диска или две светлоотразителни сигнални
табели“.
§ 69. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
„§ 9. Член 64 не се прилага за гарите в участъците София – Пловдив и София – Карлово,
като за тези участъци се запазва съществуващата номерация на коловозите, до обновяването
или модернизацията им и последващото им
въвеждане в експлоатация.“
§ 70. Приложение № 9 се изменя така:
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„Приложение № 9
към чл. 216, ал. 1, т. 2

Придружителен лист на влак №

лице

.................

Превозвач ............................................
Начална гара ........................................

Крайна

гара...................................................

спирачен
процент
необходима
спирачна маса
налична
спирачна маса

бруто

нето

тара

Престой в повече и
причини

оси

Състав и тежина на влака

вагони

мин Закъснение

мин.

Тръгва

час

Престой

Гари и спирки

Присти
га

мин.

Дата..............................20..............г.
Час на пристигане........................................

мин.

Дата..............................20.............г.
Час на тръгване....................................

час

С Т Р.

1. Състояние на спирачката на локомотива/мотрисен влак изправна и скоростомера регистрира.
2. Постоянно подаване на напрежение

Да

Не

3. Часовниците сверени:
Дата.............................

Гара.........................

Дата.............................

Гара.........................

Дата.............................

Деж. Рък .................
(подпис)

Час........... Мин...............

Час........... Мин...............

Деж. Рък .................
(подпис)

Час........... Мин...............

Гара.........................

Деж. Рък .................
(подпис)

Н-к влак ............
(подпис)

Н-к влак ............
(подпис)

Н-к влак ............
(подпис)

Маш...................
(подпис)

Маш...................
(подпис)

Маш...................
(подпис)

13

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9
гръб

Състав на влаковата бригада
Прев.
служба

Началник влак

Превозна бригада
от
до
Кондуктор
гара гара

Прев. от
до
служба гара гара

Работи по

Локомотивна бригада
Локомотив Влаков,
№
помощен

Машинист

Име, фамилия, длъжност

Помощник-машинист

Депо

от
до
гара гара

Моб. телефон

Друг персонал, обслужващ влака
от
до
Структура
Моб. телефон
Име, фамилия, длъжност - ПСВ
гара гара

от
до
гара гара

Кратки служебни бележки:

Получаваща
гара
Вагонът
оставен в гара

Отправна гара

Вид на товара

Дължина метри

Бруто

Нето

Тара

Налична
спирачна маса

Вид на
спирачката

Оси

Серия

№

Режим на
обмяна

Вагонът
взет от
гара

Администрация

Състав на влака
Вагон

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Предал:

............................................................................

Приел:

...................................................................

(трите имена)

(трите имена)

..................................................................................................

.......................................................................................

(длъжност, подпис)

(длъжност, подпис)

“
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§ 71. Създава се приложение № 11а:

§ 71. Създава се Приложение 11а:
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„Приложение № 11а
11а4 (на една страница)
към чл.„Приложение
216, ал. 1,№т.
към чл. 216, ал. 1, т. 4 (на една страница)

Превозвач ……………………………….

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СПИРАЧНАТА МАСА

Гара:………………..………………
Дата: …………………..…20…. г.
Влак № ………………………..
Маса на влака……………………………………. т.
Спирачен процент……………………………...%
Необходима спирачна маса:………………..

K

D

АВС*
РС**
Mg………оси
Спирачна
Оси
Спирачна
Оси
Забележка
R………….оси
маса, t
бр.
маса, t
бр.
Р………….оси
G…………оси
Начална/останала
маса/оси
Допълнителна
маса/оси
Всичко:налична
спирачна маса/оси
Неплътност на локомотива …………………………………………………………………….. bar/min.
Неплътност на влака ……………………………………………………………………………….. bar/min. (bar/0,5 min.)
Влака натегнат/ненатегнат
Дежурен ръков. движение
Извършил пробата на спирачките
………………………………………..
………………………………………..
(подпис)
(подпис)
………………………………………..
………………………………………..
(фамилия)
(фамилия)
Забележки: Ненужното се зачертава
*Автоматична влакова спирачка
**Ръчна спирачка
№ на вагон
Спир. маса
№ на вагон
Спир. маса
№ на вагон
Спир. маса

“
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§ 72. В приложение № 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Във фигура № 112 числото „1000 (400)“ се заменя с „предсигнално спирачно разстояние“.
2. Във фигура № 114 навсякъде числото „400“ се заменя с „предсигнално спирачно разстояние“.
§ 73. В приложение № 38 във фиг. № 141 – 143а навсякъде числата „1000“ и „400“ се заменят
с „предсигнално спирачно разстояние“.
§ 74. В приложение № 48 фиг. 245 се изменя така:
„

250 мм

100 мм

200 мм

500 мм

400 мм

50 мм

150 мм

50 мм

300 мм

50 мм

400 мм

“

§ 75. В приложение № 49 фиг. 263 се изменя така:
„

§ 76. Създава се приложение № 53:

“
„Приложение № 53
към чл. 3а, ал. 2

П Р О Т О К О Л № ……….
(Образец – да се премахне излишното или да се допълни с особености за инд. жп клон!)
Съставен на ................................................................. 20 ..... г. в индустриален жп клон ..............................
……………………………………………………………. от комисия
с председател:……………………….................., длъжност……………………………… (с правоспособност ,,Строителен
техник по поддържане и ремонт на жп линии и съоръжения“),
и членове:
1. ................................................................, длъжност ……………….……………..........………… (с правоспособност
,,Ръководител-движение“);
2. ..............................................................., длъжност ………………………..............……………… (с правоспособност
,,Механик ОТ“, ако инд. жп клон е с ОТ);
3. ……….…………………….....................……….…., длъжност ……………………………………….................. (с правоспособност
,,Механик КМ“, ако инд. жп клон е електрифициран);
4. ……….…………………………..........................., длъжност: …………….......................................... собственик (пред
ставител) на инд. жп клон …………………………,
за извършен преглед (ревизия) на железния път, устройствата и съоръженията при следните резултати:
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Констатации и нередности

I.

Текущ път:

1.

Незправности по ниво:

2.

Неизправности по междурелсие:

3.

Неизправности по релсите:

4.

Неизправности по скреплението:

5.

Негодни траверси:

6.

Други:

ІI.

Коловози

1.

1-ви

2.

2-ри

3.

3-ти

4.

4-ти

5.
ІІI.

Стрелки

1.

№

2.

№

ІV.

Съоръжения (мостове и др.)

1.
2.
V.

Осигурителна техника

1.

ПАБ/АБ

2.

Входни сигнали

3.

Изходни сигнали

4.

Маневрени сигнали

5.

Предупредителни сигнали

6.

ПКС

7.

Разпломбиран броител №

8.

Пломбиран броител №

VI.

Устройства за охрана на прелези

1.

ИБПУ – 1

2.

БДО км……….. разпломбиран бр. №

3.

Оборудване на прелеза

4.

Бариерни механизми:

5.

Осветление:

6.

Светофари:

7.

Дюшеме:

ВЕСТНИК
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Изпълнено
дата

подпис

VII. Съобщения
1.

Енерго и влакови

2.

Междугарови и вътрешногарови връзки

3.

ВДРВ

4.

ВГУ – маневрена

5.

ВГУ – информационна

VІII. Контактна мрежа
1.

Техническо състояние:

2.

Предпазна каска

3.

Диелектрични ръкавици

IХ.

Други

1.

Дистанционни указатели

2.

Вагоноизхвъргачки
ВИ –
ВИ –
ВИ –
ВИ –

3.

Ръчни сигнали

4.

Дървени клинове и спирателни обувки
– дървени клинове
– спирателни обувки

5.

Ръчни стрелкови заключалки тип „Колбен Данек“
– резервни ключове

6.

Гарова документация

7.

Петарди

X.

Външен вид на сградите, състояние на
сервизни помещения

ХI.

Други

ХІI. Препоръки
ХIII. Предписания
КОМИСИ Я:
Председател:...................................
Членове:
1. ............................
3. ............................

2. ................................
4. ................................“

Заключителна разпоредба
§ 77. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Росен Желязков

10289
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

относно Програма за стипендии и академичен
обмен за млади български учени и дейности
на българската научна диаспора в областта
на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието
и науката на Република България, от една
страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на
Конфедерация Швейцария, от друга страна,
и изпълнявана от Центъра за академични
изследвания (ЦАИ) в София
(Одобрен с Решение № 738 от 15 октомври
2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му – 8 ноември 2018 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България (МОН), от една
страна, и Държавният секретариат по образование, научни изследвания и иновации на
Конфедерация Швейцария (SERI), от друга
страна (наричани по-нататък заедно Участници), споделят общо убеждение за значението
на образованието и научните изследвания
като фактори за подпомагане на науката и
индивидуалните постижения на учените и като
средство за насърчаване на високи академични
постижения и укрепване на връзките между
двете страни.
I. Обща цел
Участниците ще подпомагат и укрепват
съвместно международния, междусекторния
и интердисциплинарния обмен на хора и
идеи в академичните среди на основата на
високи научни постижения, взаимни ползи и
взаимнодопълваща се подкрепа.
II. Принципи
Участниците се договарят
1. Д
 а нас ърча ват нау ч н и изс лед ва н и я
на най-високо ниво и международния
трансфер на знания, като подпомагат
и изпълняват Програма за стипендии и
академичен обмен за млади български
учени и дейности на българската научна
диаспора в областта на хуманитарните
и социалните науки (наричана по-нататък Програмата – в Приложение към
настоящия Меморандум).
2. Д а съчетават институционално и проектно финансиране с взаимноусилващ ефект
и да възложат на ЦАИ изпълнението на
Програмата в съответствие с утвърдените
процедури на Центъра:
– и нституционалното финансиране за
ЦАИ в размер общо 500’000 CHF за
пет години (2019 – 2024 г.) ще бъде
осигурено от SERI,
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– ф инансирането на Програмата в размер общо 598 483 лв. за пет години
(октомври 2019 – юни 2024 г.) ще бъде
осигурено от МОН.
3. Ф инансирането, осиг у рено от SER I,
е свързано с одобряване на годишния
бюджет на Конфедерация Швейцария
от Федералното събрание и се гласува
в полза на ЦАИ за период от 5 години
(2019 – 2024 г.). Финансирането от МОН
се залага в съответната бюджетна програма за дадената календарна година.
4. Д а си сътрудничат на национално и
наднационално ниво за насърчаване на
напредъка в науката и индивидуалните
постижения на учените, както е посочено по-горе, със специален акцент върху
Югоизточна Европа и Черноморския
регион.
5. Д а не нама л яват, нито прек ратяват
едностранно инстит у ционалното финансиране за ЦАИ от страна на SERI и
финансирането на Програмата от страна
на МОН.
1.

2.

3.
4.

5.

III. Общи разпоредби
Участниците се договарят, че горепосочените дейности ще се осъществяват в
съответствие с действащите национални
закони и подзаконови актове в двете
страни, в рамките на съответните национални политики и процедури в областта
на образованието и научните изследвания и в съответствие с международните
договори и задължения, приложими за
всяка страна.
Този Меморандум за разбирателство е
израз на намеренията на участниците
и на постигнатите между тях договорености.
И нституционалната подкрепа за ЦАИ от
SERI е на основата на правно обвързващо
решение между SERI и ЦАИ.
А нгажиментите на ЦАИ за изпълнението
на Програмата се уреждат в Приложение
към настоящия Меморандум. В същото
е описан и начинът на финансиране от
МОН.
Участниците ще се информират взаимно
с писмени известия за своите двустранни
договорености с ЦАИ.

IV. Влизане в сила, валидност
и прекратяване
Този Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписването му от
Участниците. Той ще остане в сила до 2024 г.
Валидността му може да бъде удължена за
период, определен чрез писмена процедура
(размяна на писма между МОН и SERI),
най-малко една година преди изтичането на
валидността.
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Този Меморандум за разбирателство може да
бъде прекратен от всяка страна по всяко време
с писмено уведомление, дадено най-малко шест
месеца преди предложената дата на прекратяване. Прекратяването на Меморандума няма
да окаже влияние върху дейности, които вече
са започнали в изпълнение на Меморандума и
чието изпълнение не е приключило към датата
на прекратяване на Меморандума.
Подписан в София на 8 ноември 2018 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които на български и английски език, като и
двата текста имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването меродавен е английският текст.
За Министерството
на образованието
и науката на
Република
България:
Красимир Вълчев,
министър

За SERI:
Мауро дел’ Амброджио,
държавен секретар
за образование,
научни изследвания
и иновации на
Конфедерация
Швейцария

ПРИЛОЖЕНИЕ
Програма за стипендии и академичен обмен
за млади български учени и дейности на
българската научна диаспора в областта на
хуманитарните и социалните науки
На основа на Меморандума за разбирателство между Министерството на образованието
и науката на Република България (МОН) и
Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация
Швейцария Центърът за академични изследвания – София (ЦАИ), изпълнява Програма
за стипендии и академичен обмен за млади
български учени и дейности на българската
научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, наричана по-долу
Програмата.
1. ЦАИ изпълнява Програмата за постигането на следните генерални цели:
– С ъздаване на надеждна перспектива
за младите учени за изследователска
работа в България, която да мотивира
оставането им в страната и включването им в академичната система
(brain gain).
– П рилагане на прозрачни критерии
за оценка и избор, основаващи се
единствено на научните качества на
кандидатите и на изборни процедури,
които да отговарят на международните
стандарти, с участието на международни оценители.
– С ъздаване на стимули за привличане
в страната на академичната диаспора
посредством международни проекти и
други brain re-gain инициативи, които
да създават благоприятна среда за
търсещите местна изява млади учени.
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– Подкрепа за мобилността на младите
изследователи, отново основаваща се
изключително на критерии за качество, която да улеснява трансфера на
знание (brain circulation) и противодейства на интровертната ориентация
на българската хуманитаристика и
социални науки.
– С ъздаване на научни общности от
млади и утвърдени учени за съвместна
работа по значими изследователски
теми.
– И зползване на ЦАИ като „прогресивна стратегия“ и моделна платформа
за изграждане на съвременна научна инфраструктура (особено критерии и процедури за оценка и избор),
а к у м ул и ра не на ком пе т ен т нос т в
постдокторантската специализация
(чрез международно сътрудничество
и мобилност, нови изследователски
методи и организационни концепции)
и създаване на иновативни общности.
Тази платформа следва да оказва положителен натиск върху академичната
система чрез „излъчване“ на качествена институционална култура и добри
административни практики.
– И зграждане на доверие в научните
институции и академичната система
като цяло като важно условие както
за задържането на обещаващи млади
учени в България, така и за завръщане
на представители от научната диаспора
в страната.
2. Конкретните задачи и функции на ЦАИ
в изпълнение на генералните цели са:
2 а. Обявяване на публични конкурси и
провеждане на избор на млади български
учени (5 изследователи годишно с 9-месечни стипендии) от Международния
научен съвет на Центъра на два етапа:
по документи и чрез интервю.
2 б. Осигуряване на условия за пълноценна научна работа на младите учени
и пълноценното им интегриране в международната мултидисциплинарна среда
на ЦАИ. (Чрез своите програми ЦАИ
осигурява ежегодното присъствие на
чужди хуманитарни и социални учени
в Центъра посредством финансирани
от чужбина стипендии; изследователската среда на Центъра по определение
е международна, а работният език е
английск и. Цент ърът разполага със
собствена библиотека и богат набор от
електронни бази данни).
2в. Предоставяне на научни консултации
на младите изследователи с изтъкнати
учени от България и чужбина.
2 г. Провеждане на ежеседмични семинари, на които младите учени да пред-
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ставят своите изследвания за обсъждане
от международната интердисциплинарна
научна общност на Центъра.
2 д. Стипендиите за млади български
учени в ЦАИ включват едномесечен
период на работа в чужбина. ЦАИ ще
организира тези престои в партньорски
(state-of-the-art) организации от Мрежата
на институтите за академични изследвания (NetIAS).
2 е. Вк лючване на избраните млади
българск и у чени в меж ду народните
проекти на Цент ъра и подпомагане
на публикуването на техните научни
резултати в реферирани издания у нас
и в чужбина.
2 ж. Участие на конкурсен принцип на
представители на академичната диаспора
в стипендиантската програма на Центъра (2 тримесечни стипендии годишно).
Те ще провеждат собствени изследвания и
ще организират семинари за докторанти
и млади учени (трансфер на знания).
2 з. Създаване на база данни на младите
български учени, работещи в чужбина
(академична диаспора) в посочените
научни полета.
3. Процедура
3 а. ЦАИ обявява ежегодно конкурс въз
основа на публично оповестени условия,
публикувани на сайта на институцията,
и представя на МОН списъка с класираните кандидати.
3 б. МОН осигурява по 5 деветмесечни
стипендии годишно за български учени в размер 19 558,25 лв. всяка (общо
488 956,25 лв. за петте години) на две
вноски: авансово 80 % в началото на стипендиантския период и крайно плащане
20 % след приключване на изследването.
3в. МОН осигурява 2 тримесечни стипендии годишно за представители на академичната диаспора в размер 10 952,65 лв.
всяка (общо 109 526,50 лв. за петте години) на две вноски: авансово 80 % в
началото на стипендиантския период и
крайно плащане 20 % след приключване
на изследването.
3 г. Крайното плащане се извършва
след получаване на отчет от ЦАИ за
изпълнени ангажименти по програмата
за всеки стипендиант.
3д. При неизпълнение на ангажиментите
МОН има право да не извърши второто
плащане и/или да търси връщане на
вече изплатени суми.
3 е. Отчетността на стипендиантите се
координира от ЦАИ съгласно утвърдените вътрешни правила, ЗЗД и Закона
за счетоводството.
4. Срок на Програмата
1 октомври 2019 г. – 30 юни 2024 г.
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 8
от 8 ноември 2018 г.

за организацията и дейността на Съвета за
партньорство към Висшия съдебен съвет
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда организация
та и дейността на Съвета за партньорство,
създаден на основание чл. 217, ал. 3 от Закона
за съдебната власт.
(2) Съветът за партньорство се създава
към ВСС и се състои от представители на
ВСС, на професионалните организации на
съдиите, на прокурорите и следователите,
както и на магистратите, които не членуват
в такива организации.
Г л а в а

в т о р а

ЦЕЛ
Чл. 2. Съветът за партньорство има за цел
да осъществява диалог по всички въпроси,
свързани с професионалните интереси на
съдии, прокурори и следователи.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ
Чл. 3. (1) Съветът се състои от:
1. трима изборни членове на ВСС;
2. по един представител на организация на
съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и чийто
членски състав е не по-малък от 5 на сто от
съответния брой на съдиите, прокурорите и
следователите;
3. шестима съдии, четирима прокурори и
един следовател – представители на магистратите, нечленуващи в организациите по
чл. 217, ал. 1 от ЗСВ.
(2) Неизлъчването на всичк и представители на организациите, отговарящи на
изискванията по ал. 1, т. 2, както и на нечленуващите в такива организации магистрати
по ал. 1, т. 3, не е пречка за конституирането
на съвета.
Чл. 4. Пленумът на Висшия съдебен съвет
определя измежду изборните си членове трима
свои представители в Съвета за партньорство.
Чл. 5. (1) Организациите, които защитават
професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани са по
реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски
състав не по-малко от 5 на сто от съответния
брой магистрати, предлагат по един представител – свой член, за член на Съвета за
партньорство.
(2) Представителят на всяка организация
по ал. 1 се определя с решение на компетентния є орган.
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(3) Всяка организация по ал. 1 подава заявление за участие в Съвета за партньорство
(регист рационна форма – 1 – приложение
№ 1), към което прилага удостоверение за актуално състояние, в случай че информацията
не е публично достъпна в съответния регистър, както и препис от решението по ал. 2.
Не се подава и не се изисква информация за
поименния състав на членовете на професионалната организация.
(4) Определени със заповед на главния
секретар на ВСС служители от администрацията на ВСС извършват проверка на всяко
заявление за съответствие с условията по
ал. 1 – 3 въз основа на данните в регистъра
на подадените декларации по чл. 195а от
Закона за съдебната власт. За резултатите
от извършената проверка се изготвя доклад
до Комисията по правни и институционални
въпроси към Пленума на ВСС (КПИВ).
(5) КПИВ въз основа на резултатите от
проверката по ал. 4 предлага на Пленума на
ВСС състава на Съвета за партньорство, състоящ се от представители на организациите
по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ.
Чл. 6. (1) Кандидатите за членове по чл. 3,
ал. 1, т. 3 подават заявление (регистрацион
на форма – 2 – приложение № 2) ведно с
декларация в свободен текст, че не членуват в организация по чл. 3, т. 2 и документ,
удостоверяващ, че кандидатът е подкрепен
от най-малко 100 свои колеги, нечленуващи
в тези организации.
(2) Определени със заповед на главния сек
ретар на ВСС служители от АВСС извършват
проверка на всяко заявление за съответствие
с условията по ал. 1 въз основа на данните
в регистъра на подадените декларации по
чл. 195а от Закона за съдебната власт. За резултатите от извършената проверка се изготвя
доклад до КПИВ.
(3) В случай че по-голям от предвидения
в чл. 3, ал. 1, т. 3 брой заявления отговаря на
изискванията по ал. 1, КПИВ класира кандидатурите съгласно броя на подкрепилите ги
магистрати. Ако този подход е неприложим
предвид еднаквия брой на заявилите подкрепата си кандидати, КПИВ определя чрез
жребий кандидатите до попълване на броя
по чл. 3, ал. 1, т. 3.
(4) КПИВ въз основа на резултатите от
проверката по ал. 2 и при необходимост след
приложението на ал. 3 предлага на Пленума
на ВСС списък на кандидатите за членове на
Съвета за партньорство, състоящ се от представители на нечленуващите в организациите
по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ магистрати.
Чл. 7. (1) Съвет ът за партньорство се
конституира с решение на Пленума на ВСС.
Съставът на Съвета за партньорство се обновява на две години.
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(2) До два месеца преди изтичане на двугодишния срок по предходната алинея се
определят изборните членове на ВСС и се
подават заявленията по чл. 5, ал. 3 и чл. 6,
ал. 1 за следващия мандат на съвета.
(3) Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема с решение новия състав на Съвета за
партньорство до един месец преди изтичане
на срока по ал. 1.
Чл. 8. (1) Членството в съвета се прекратява при следните обстоятелства:
1. при подаване на заявление до съвета от
страна на негов член;
2. при три последователни неявявания на
заседанията на съвета, освен в случаите, в
които членът не е могъл да се яви поради
препятствие, което не може да отстрани;
3. в случай че членският състав на организацията на съдиите, прокурорите и следователите, която член на съвета представлява,
е станал по-малък от 5 на сто от съответния
брой на съдиите, прокурорите и следователите,
за което съответният представител е длъжен
да уведоми съвета в едномесечен срок;
4. по заявление на организацията по чл. 3,
ал. 1, т. 2 въз основа на решение за промяна
на нейния представител в съвета;
5. в случай че се установи, че член на съвета по чл. 3, ал. 1, т. 3 престане да отговаря
на някое от посочените в същата разпоредба
условия за членство.
(2) Съветът своевременно уведомява Пленума на ВСС за наличието на обстоятелства
по ал. 1, който от своя страна постановява
решение за прекратяване на членството.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 9. Съветът за партньорство:
1. у частва в обсъж дането на въпроси,
свързани с професионалните интереси на
съдиите, прокурорите и следователите, в това
число организирането на квалификацията на
магистратите, реформата на съдебната карта,
възнагражденията на магистратите, кариерното израстване, атестирането и др.;
2. изготвя препоръки и предложения за
дейността на ВСС;
3. изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на
промени в законодателството, които засягат
съдебната власт;
4. подпомага ВСС при разработване и
осъществяване на политик и, програми и
проекти;
5. извършва и други дейности, свързани
със защита на професионалните интереси на
съдиите, прокурорите и следователите.
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Г л а в а

п е т а

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА ЗА
ПАРТНЬОРСТВО
Чл. 10. Съветът избира от своя състав
двама съпредседатели, които да организират
и ръководят дейността му. Единият от съ
председателите е изборен член на ВСС.
Чл. 11. Заседанията на съвета се свикват
от съпредседателите. Редовни заседания на
съвета се провеждат не по-рядко от веднъж
на два месеца. При възникнала необходимост
или по предложение на поне трима членове
на съвета се свикват извънредни заседания.
Чл. 12. (1) За заседанията на съвета се
изготвя дневен ред, определен от неговите
съпредседатели.
(2) Предложения за включване на въпроси
в дневния ред могат да правят:
1. членовете на съвета;
2. Пленумът и колегиите на ВСС, неговите
постоянни комисии или поне трима членове
на ВСС.
Чл. 13. Покана за участие в заседание на
съвета ведно с дневния ред за заседанието и
материалите по него се изпращат на членовете
на съвета на посочен от тях адрес на електронна поща най-малко 7 дни преди датата
на заседанието.
Чл. 14. (1) Заседанията на съвета се провеждат и се считат за редовни, ако присъстват
не по-малко от две трети от членовете му.
(2) При невъзможност член – представител
на професионална организация, да участва
в заседание на съвета същият може да бъде
заместван от друг представител на организацията при надлежно удостоверяване на
представителната му власт.
(3) Заседанията на съвета се председателстват от един от съпредседателите на
ротационен принцип. При невъзможност от
страна на съпредседателите заседанията се
председателстват от определен с гласуване
член на съвета.
(4) Постоянни сътрудници на Съвета за
партньорство са експерти от администрацията
на ВСС, определени със заповед на главния
секретар. В заседанията могат да участват
и други експерти от АВСС в зависимост от
конкретните теми на дневния ред.
(5) Заседанията на Съвета за партньорство
са открити за присъствие на журналисти и
магистрати.
Чл. 15. (1) Актовете на Съвета за партньорство се постановяват с явно и поименно гласуване, с обикновено мнозинство от
участвалите в заседанието членове или техни
заместници.
(2) Всеки от членовете на Съвета за партньорство към ВСС разполага с по един глас.
(3) От заседанието на Съвета за партньорство се води стенографски протокол, в който
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се отразяват участвалите в заседанието членове
или техни заместници, експертни сътрудници, начинът на гласуване и постановените от
съвета решения.
(4) Главният секретар на ВСС определя
постоянен технически сътрудник на Съвета
за партньорство, който води стенографски
протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в това
число води входящ и изходящ регистър на
кореспонденцията.
(5) Протоколът от заседанията се подписва от председателстващия заседанието и се
публикува на интернет страницата на ВСС.
Чл. 16. Съветът за партньорство може да
провежда съвместни заседания с Гражданския
съвет към ВСС по въпроси от особена обществена значимост, свързани с професионалните
интереси на магистратите.
Чл. 17. Членовете на Съвета за партньорство не получават възнаграждение за участията
си в заседанията. Командировъчните разходи
на магистратите – членове на съвета, са за
сметка на бюджета на ВСС.
Чл. 18. Актовете на Съвета за партньорство
се разглеждат от Пленума на ВСС в срок не
по-късно от 30 дни от публикуване на стенографския протокол от съответното заседание.
Пленумът на ВСС се произнася с решение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт и
е приета с решение на Пленума на Висшия
съдебен съвет по т. 39 от протокол № 28 от
8 ноември 2018 г.
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила
на наредбата се определят изборните членове
на ВСС за членове на съвета и се подават
заявленията по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1.
§ 3. Пленумът на Висшия съдебен съвет
учредява Съвета за партньорство в 2-месечен
срок от влизане в сила на наредбата.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Боян Магдалинчев
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3
Вх. № ……………….
Дата: ……......……..

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА – 1
ДО
ПЛЕНУМА
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………..…........., ЕГН …....................,
(име, презиме и фамилия)
в качеството си на ………………………………..…..............,
(представителна функция)
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на ……………………………................................………………...,
(име на професионалната организация)
адрес за кореспонденция: …………………………………………,
телефон за връзка/GSM: ………………………………………..
У ВА Ж А ЕМ И Ч Л ЕНОВЕ Н А ВИС Ш И Я
СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 5, ал. 3 от Наредбата за
организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет заявявам
желанието си да бъда определен/а за постоянен
член на Съвета за партньорство.
Към заявлението прилагам:
1. ………………………………………………………………..........….
2. ………………………………………………………………..........….
3. ………………………………………………………………..........….
4. ………………………………………………………………..........….
Дата: ……………………
ПОДПИС: …………………….

Вх. № …………………
Дата: ………………….

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА – 2
ДО
ПЛЕНУМА
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………..…........., ЕГН …....................,
(име, презиме и фамилия)
на длъжност ...………………………………….…………………….,
адрес за кореспонденция: …………………………………….,
телефон за връзка/GSM: ………………………………………..
У ВА Ж А ЕМ И Ч Л ЕНОВЕ Н А ВИС Ш И Я
СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет заявявам
желанието си да бъда определен/а за постоянен
член на Съвета за партньорство.
Към заявлението прилагам:
1. ………………………………………………………………..........….
2. ………………………………………………………………..........….
3. ………………………………………………………………..........….
4. ………………………………………………………………..........….
Дата: ……………………
ПОДПИС: …………………….
10193

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 2315
от 21 февруари 2018 г.

по административно дело № 3879 от 2017 г.
Върховният административен съд на Република България – четвърто отделение, в
съдебно заседание на шести февруари две
хиляди и осемнадесета година в състав: председател: Аделина Ковачева, членове: Кремена
Хараланова, Бисерка Цанева, при секретар
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Ирена Асенова и с участието на прокурора
Нели Христозова изслуша докладваното от
председателя Аделина Ковачева по адм. дело
№ 3879/2017 г.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от АПК.
Образувано е по протест, подаден от Виктор Георгиев Малинов – прокурор, завеждащ
отдел „Надзор за законност“ при Върховната
административна прокуратура, против чл. 48,
49, 50 и 51 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ),
приети по т. 3 от Протоколно решение на
Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране, обективирано в протокол № 147 от
14.10.2013 г. и обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г. От
обстоятелствената част на протеста могат да
се изведат доводи за липса на компетентност
и за допуснати нарушения на административнопроизводствените правила – отменителни
основания по смисъла на чл. 146, т. 1 и 3 АПК
във връзка с чл. 196 АПК.
Ответната страна – Комисията за енергийно и водно регулиране, изразява становище
за неоснователност на протеста.
Участвалият в настоящото производство
прокурор от Върховната административна
прокуратура дава заключение за основателност
на протеста. Мотивира се, че протестираните
четири разпоредби са приети извън делегираната на административния орган компетентност, тъй като той не е оправомощен да
създава правила за преизчисляване. Понятието
„преизчисляване“ означава повторно пресмятане с математически действия и съответно
е различно от измерването на количеството
електрическа енергия.
Отделно от това се позовава на допуснато
съществено нарушение на административно
производствените правила, изразяващо се в
липса на публикуван доклад или мотиви на
интернет страницата на комисията.
Във връзка с процесуалната допустимост
на протеста съдът взе предвид следните обстоятелства:
1. Протестираните четири разпоредби са
част от правила за измерване на количеството
електрическа енергия и съставляват норми,
относими към устройството и експлоатацията на електроенергийната система – чл. 83,
ал. 1 ЗЕ. Последната съгласно чл. 82, ал. 2 от
закона обхваща енергийните обекти за производство на ел. енергия, електропреносната
мрежа, отделните електроразпределителни
мрежи и електрическите уредби на клиентите. Преценени с оглед на тази уредба, те са
насочени към неограничен брой адресати и
имат многократно правно действие. С това
отговарят на характеристиките на нормативен
административен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК. Подзаконовите нормативни актове
по силата на чл. 191, ал. 1 АПК се оспорват
пред Върховния административен съд.
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2. Че т и ри т е п ро т ес т и ра н и разпоредби
са част от действащото национално право.
В тази връзка съдът съобрази, че ПИКЕЕ, обн.,
ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., в тяхната цялост са
оспорени от различни правни субекти, като
ходът на оспорването има два етапа:
– Първи я т е образу ване на а дм. дело
№ 9462/2014 г. на ВАС, четвърто отделение,
приключило с Решение № 12897 от 1.12.2015 г.
С него чл. 48, 49, 50 и 51 от ПИКЕЕ са отменени като незаконосъобразни поради допуснато нарушение на предоставена делегация
на КЕВР. Жалбите срещу всички останали
разпоредби от правилата са отхвърлени като
неоснователни.
– Вторият етап е проведеното касационно
производство по адм. дело № 2385/2016 г. на
ВАС, петчленен състав на първа колегия.
С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. петчленният
състав е обезсилил първоинстанционното
решение в частта му, в която са отменени нормите на чл. 48 – 51 включително от
ПИКЕЕ и е прекратил производството в тази
му част. Отменил е решението на тричленния
съдебен състав в останалата му част и е отменил по жалба, подадена от „ЕВН България
Електроразпределение“ – ЕАД, ПИКЕЕ, обн.,
ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., с изключение на
чл. 48, 49, 50 и 51. Касационното решение е
обнародвано в ДВ, бр. 15 от 14.02.2017 г. Съгласно правилото на чл. 194 АПК от тази дата
то е влязло в сила, следователно от 14.02.2017 г.
само четирите процесни разпоредби, по които
проведеното тогава производство е било прекратено, са запазили действието си. Ето защо
те са част от позитивното национално право
и съставляват подзаконови правни норми,
които могат да бъдат предмет на протест от
страна на прокурор.
3. Прокурорът е компетентен съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 1, т. 1 АПК да следи
за законността в административния процес,
като предприема действия за отмяна на незаконосъобразни административни актове.
Съдът, като взе предвид изложените три
групи обстоятелства, приема, че протестът е
подаден от надлежна страна срещу действащ
подзаконов нормативен акт, процесуално е
допустим и подлежи на разглеждане по същество. Въз основа на писмените доказателства,
съдържащи се в приложената административна преписка, както и тези, приложени към
протеста, се установяват следните факти от
значение за решаване на спора:
1. На 11.10.2012 г. председателят на ДКЕВР
в изпълнение на задължението му, възложено
с чл. 83, ал. 2 ЗЕ, е изпратил писма до „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „ЕВН България Електроразпределение“, „Енерго – про
мрежи“ – АД, „НЕК“ – ЕАД, и „ЕСО“ – ЕАД,
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за становища и предложения до 30.11.2012 г. за
промени в три вида правила, между които и
тези за измерване на електрическата енергия.
Предложения в табличен вид са представени
на 30.11.2012 г. от ЧЕЗ. Проект на правила е
представен и от ЕВН на 6.12.2012 г.
2. Със Заповед № З-Е-116 от 16.05.2013 г.
председателят на ДКЕВР (понастоящем КЕВР)
на основание § 199, ал. 1 ПЗРЗИДЗЕ, обн.,
ДВ, бр. 54 от 2012 г., и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ
е сформирал работна група с три задачи:
първата е в срок до 3.06.2013 г. да изготви и
да представи доклад и проект на Правила за
измерване на количеството електрическа енергия; втората е да изготви справка и отразяване
на постъпилите предложения и становища на
заинтересованите лица; третата е в срок до
8.07.2013 г. да изготви и представи проект на
решение на комисията за приемане на правилата заедно с доклад към проекта на акт.
3. На 24.07.2013 г. е проведено закрито
заседание на комисията с дневен ред от една
точка „Доклад и проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия“.
Заседанието е обективирано в протокол № 114.
Единодушно присъстващите председател и
шестима членове са взели решение за приемане
на доклада и проекта. Към материалите за
заседанието се намира проект на правилата,
но не се намира като част от административната преписка, съставен от работната група
доклад във връзка с изготвения проект. Подобен доклад не е също така описан нито в
съпроводителното писмо от 4.04.2017 г. – л.
18 по делото, с което преписката е изпратена
в съда във връзка с образуваното дело, нито
в писмо изх. № Е-08-00-7 от 27.03.2017 г. (л.
22 от делото) на комисията до прокуратурата
по повод отправено искане от 1.03.2017 г. за
предоставяне на копие от документите от
административната преписка за приемане
на правилата.
4. На 24.07.2013 г. на интернет страницата
на ДКЕВР е публикуван проект на правилата.
Той не съдържа мотивна част. Не е публикуван приложен към него доклад. Оповестено
е съобщение, че комисията ще проведе обществено обсъждане на проекта в сградата
на посочения адрес на 13.08.2013 г. от 10 ч.
5. В периода от публикуването на проекта
до провеждане на обсъждането са постъпили
становища от заинтересовани субекти.
6. На 13.08.2013 г. е проведено обществено
обсъждане на публикувания на интернет страницата на комисията проект. То е завършило с
напомняне на 14-дневния срок, в който могат
да се представят предложения по проекта.
В този срок са продължили да постъпват становища, в т.ч. и предложение за допълнение и
изменения на проекта, изготвено в табличен
вид от „ЧЕЗ България“ – ЕАД (от л. 78 до
л. 85 по делото).
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7. На 10.10.2013 г. в комисията е внесен
„доклад“ – от работната група относно постъпилите становища, представен във вид на
съгласувателна таблица. Таблицата с възраженията на л. 91 до л. 131 от делото и проекта
на правилата са приложени към доклада.
8. Докладът с приложените към него таблица за възраженията и проект са разгледани
като т. 3 от дневния ред на закрито заседание
на комисията на 14.10.2013 г. С единодушие
председателят на комисията и петима нейни
членове са приели проекта.
9. В изпълнение на изискването на чл. 38,
ал. 1 ЗНА правилата са обнародвани в ДВ,
бр. 98 от 12.11.2013 г.
Въз основа на така установените факти
по делото съдът обсъди доводите в протеста
за наличие на отменителни основания по
смисъла на чл. 146, т. 1 и 3 АПК.
1. На първо място подлежи на изследване
въпросът за наличието на материална компетентност на административния орган за
издаване на четирите протестирани правни
норми, останали единствено да действат от
ПИКЕЕ, защото при липса на компетентност въпросът за наличието на останалите
отменителни основания по чл. 146 АПК е без
значение за решаването на спора.
Правомощието на КЕВР да издаде Правила
за измерване количеството на електрическата
енергия е изрично уредено в разпоредбата на
чл. 83, ал. 2 ЗЕ. Комисията по предложение
на енергийните предприятия следва да приеме посочените правила. При това преходната
разпоредба на § 199, ал. 1 ЗИД на ЗЕ, обн.,
ДВ, бр. 54 от 2012 г., я задължава да приеме
подзаконовия нормативен акт в едногодишен
срок от влизане на закона в сила. Законът
влиза в сила съгласно § 204 от него от деня
на обнародването му – 17.07.2012 г. (с няколко
изключения, сред които § 199, ал. 1 не попада). Правилата са приети след изтичане на
едногодишния срок. В съдебната практика
и правната доктрина обаче е категорично
заст ъпено правилото, че срокът, в който
административните органи са задължени да
издадат предвидени от закона административни актове, е инструктивен. Поради това
с изтичането му не отпада правомощието
на комисията да приеме правилата, т.е. не е
изтекла времевата компетентност.
Спорът между страните по делото е дали
приемането на четирите разпоредби надхвърля
делегираната компетентност в чл. 83, ал. 1,
т. 6 ЗЕ, тъй като не съставлява „измерване“,
а е „преизчисление“, извършвано от операторите на съответните мрежи. Разрешаването
му изисква анализ на историческото развитие
на тази разпоредба, както и систематическо
тълкуване съвместно с други две норми, относими към конкретния въпрос.
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Още с приемането на нормата на чл. 83,
ал. 1, т. 6 ЗЕ, обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г., устройството и експлоатацията на електроенергийната система е предвидено да се регулира
чрез норми, уредени в частност и в правила
за измерване на количеството електрическа
енергия. Те следва да регламентират четири
групи въпроси, относими към регулирането
на административните правоотношения в
областта на измерването: първата са принципите на измерване; втората са начините и
местата за измерване; третата са условията
и редът за тяхното обслужване; четвъртата и
последна е създаването и поддържането на
база данни с регистрацията от средствата за
търговско измерване.
В изпълнение на правомощието си ДКЕВР
е приела с Решение № П-1 от 10.04.2007 г.
Правила за измерване, обнародвани в ДВ,
бр. 38 от 11.05.2007 г. В тях се съдържат и
отделни разпоредби, касаещи проверката
за валидността на данните и заместващите
данни в случай на грешка или липсващи
данни – например чл. 39, ал. 1 и 2. При това
в ал. 2 е уредена възможност за корекция на
данни от измерването. Отделно от това като
самостоятелни раздели VIII и IX са описани
правила за проверка на измервателните системи и контролни измервания.
С § 67 от ЗИДЗЕ от 2012 г. е изменена ал. 1
на чл. 83. При тази промяна нейната т. 6 е
допълнена с още един кръг въпроси, които
задължително трябва да залегнат в ПИКЕЕ,
приемани от комисията – това са правилата,
регламентиращи реда и условията за установяване на случаите на неизмерена, неправилно
и/или неточно измерена ел. енергия. Що се
касае до правилата за създаване и поддържане
на база данни с регистрацията от средствата
за търговско измерване, то допълнението е
само с добавяне на „достъпа“ до същата база
данни. Изследването на обема на правилата
за установяване на случаите на неизмерена,
неп рави лно и/и ли неточно измерена ел.
енергия е немислимо без анализ на други две
разпоредби, приети под формата на допълнение
на закона със ЗИДЗЕ от 17.07.2012 г.
С § 83 от него е извършено съществено
допълнение на чл. 98а, ал. 2 от закона, касаещ задължителното съдържание на публично
известните общи условия, по които крайните
снабдители продават ел. енергия. Създадена
е нова т. 6, която изисква общите условия
задължително да съдържат ред за уведомяване
на клиента при извършена корекция на сметка съгласно ПИКЕЕ по чл. 83, ал. 1, т. 6 от
закона. При това изрично са регламентирани
двете хипотези: тази по буква „а“ – в полза на
крайния снабдител за потребена ел. енергия
в случаите на неизмерена, неправилно и/или
неточно измерена ел. енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата
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на свързване или неправомерно въздействие
върху уреди, съоръжения или устройства;
буква „б“ – в полза на клиента за потребена
ел. енергия в случаите на неправилно и/или
неточно измерена ел. енергия поради повреда
на уреди, съоръжения или устройства.
Отделно от това с § 92 от ЗИДЗЕ от 2012 г.
е създаден нов чл. 104а, регламентиращ ползването от крайни клиенти на електропреносната,
съответно електроразпределителната мрежа,
към която са присъединени при публично известни общо условия. В ал. 2 на новоприетата
разпоредба отново са определени въпросите,
които задължително трябва да залегнат в
тези условия. Така т. 5 на ал. 2 на чл. 104а в
цялост повтаря тази на новосъздадената т. 6
на чл. 98а, ал. 2.
С тези нови разпоредби законодателят
изрично е предвидил възможността за корекция на сметка по отношение на крайните потребители, извършвана от крайните
снабдители при продажбата на ел. енергия.
Самото понятие „корекция“ има общоприето значение на поправка, изменение. А
глаголът „коригирам“ означава поправяне
на грешка – „Съвременен тълковен речник
на българския език“, трето издание. Граматическият анализ на двете нови разпоредби
показва недвусмислено уредена правна възможност за крайните снабдители да извършат
корекция на сметка на крайните клиенти с
препратка към правилата за измерване на
електрическа енергия – това са правилата
по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ. Това налага извод,
че при изготвянето на правила по силата на
§ 199 от ПЗРЗИДЗЕ комисията е следвало
да определи и такива, свързани с необходимостта, съответно възможността за корекция.
А редът, по който става уведомяването им
за тези корекции, трябва задължително да
фигурира в изготвените и публично обявени
общи условия от крайните снабдители.
Регламентация се съдържа в раздел IX
от правилата, озаглавен „Случаи и начини
за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от оператора
на разпределителната мрежа“, включващ и
оспорените четири разпоредби. А кцент ът
е поставен върху преизчисляването на количеството електрическа енергия, която е
потребена, но поради изброените в раздела
причини не е била изобщо отчетена или е
отчетена неточно (с грешка). В първата от
тях е определен начинът на изчисляване в
две хипотези: липса на средство за търговско измерване или наличие на такова, но
неизмерващо или измерващо с грешка над
допустимата. Дължимите и допустими действия за всяка една от тях са диференцирани
съобразно вида на крайните клиенти – битови
или небитови. Разпоредбата на чл. 49 касае
повреда или неточна работа на тарифния
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превключвател, поради която използваната
ел. енергия се измерва, но не се регистрира
точно по съответните тарифи и води до необходимост от корекция. В чл. 50 е записан
начинът на корекция в друга хипотеза – установяване на несъответствие между данните
за параметрите на измервателната група и
въведените в информационната база данни
за нея, водещо до неправилно изчисляване
на използваните от клиентите количества ел.
енергия. В последната от четирите разпоредби е определен начинът на предоставяне на
информация. Във всички тези разпоредби
става въпрос за корекция на количества ел.
енергия, а не за корекция на сметките независимо, че такава е допусната с чл. 98а и
104а от закона. Съдържанието на правните
норми изцяло съответства на кръга от въп
роси, предвидени за у реж дане в ПИК ЕЕ
съгласно чл. 83, ал. 1, т. 6 – регламентация
на условията и реда за установяване случаите
на неизмерена, неправилно и/или неточно
измерена ел. енергия. Самата регламентация
налага уредба и на действията, насочени към
отстраняване/уреждане на нежеланите последици при констатиране на някои от трите
посочени в закона проблема и отклонения
от нормалния процес на измерване на ел.
енергията, доколкото в противен случай тя
би била напълно безпредметна.
Така извършеното от съда цялостно историческо, систематическо и граматическо тълкуване на четирите разпоредби, съпоставени
с тази на чл. 83, ал. 1, т. 6; чл. 98а, ал. 2, т. 6
и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ в редакцията му след
ЗИДЗЕ, обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от
17.07.2012 г., показва, че оспорените разпоредби
попадат изцяло в обхвата на въпросите, определени за регламентация в чл. 83, ал. 1, т. 6
ЗЕ. Не се касае за разширително тълкуване
на компетентността, извършено неправомерно
от административния орган. Ето защо при
приемането им комисията не е действала
извън материалната си компетентност и те
не са нищожни. Възражението в протеста за
наличие на отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 1, приложимо на основание
препращащата разпоредба на чл. 196 АПК, е
неоснователно.
2. По довода в подадения протест на прокурора за допуснато нарушение на административнопроизводствените правила: Като
такова се сочи неизпълнение на изискването
на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните
актове в приложимата му редакция – ДВ,
бр. 46 от 2007 г., доколкото ПИКЕЕ са приети
от ДКЕВР на 14.10.2013 г. Тя е задължителна
за прилагане от административния орган по
силата на препращащата разпоредба на чл. 80
АПК, тъй като този въпрос не е уреден изрично
в раздел трети от пета глава на АПК. Нормата
ясно и недвусмислено задължава компетент-
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ния орган преди приемане на нормативния
акт да го публикува на интернет страницата
си заедно с мотивите, съответно с доклада,
като предостави на заинтересованите лица
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта.
Данните от административната преписка
категорично доказват, че на 26.07.2013 г. на
интернет страницата на комисията е бил публикуван само проектът на ПИКЕЕ. Липсват
доказателства, както и твърдения на административния орган за публикуване на мотиви
към проекта или доклад. Ето защо съдът
намира, че такова публикуване не е направено. Допуснатото нарушение на императивно
изискване на чл. 26, ал. 2 ЗНА е съществено
нарушение на правилата за издаване на оспорените четири правни норми и съставлява
отменително основание по смисъла на чл. 146,
т. 3 във връзка с чл. 196 АПК. Още повече,
че същият въпрос, приложим към цялостния
подзаконов нормативен акт – ПИКЕЕ с изключение на четирите оспорени разпоредби,
поради липса на активна процесуална легитимация на оспорилите ги лица, е разрешен
с Решение № 1500 от 6.02.2017 г. по адм. дело
№ 2385/2016 г. на ВАС, петчленен състав.
В него поради неспазване на изискванията на
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3 ЗНА са отменени
ПИКЕЕ с изключение на разпоредбите на
чл. 48 – 51 от тях. Отделно от това в протеста на прокурора са цитирани многобройни
решения на състави на ВАС, в които безпротиворечиво се приема, че неспазване на
изискването на чл. 26, ал. 2 ЗНА има характер
на съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност на постановения
нормативен административен акт. Цитираното в писмената защита на ответната страна
решение на тричленен състав на ВАС касае
различна фактическа обстановка, въз основа
на която неспазването на изискването е отчетено като несъществено. Тя обаче драстично
се различава от настоящия случай.
При обсъждане на законосъобразността на
оспорените правни норми съдът в изпълнение
на задължението си по чл. 168, ал. 1 АПК
извърши цялостен контрол за законосъобразност на оспорените части от нормативния
акт и констатира нарушение и по чл. 28 ЗНА.
Разгледана съвместно с чл. 26, ал. 2, правната норма показва въведено задължително
изискване, всеки проект на нормативен акт
да бъде съпроводен с излагане на мотиви
или съставяне на доклад към него. При това
новелата на ал. 2 сочи минималната информация, която задължително да се съдържа
в него. Тя е разделена на пет групи: причините, налагащи приемането; целите, които
се поставят; финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба;
очакваните резултати от прилагането, вклю-
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чително финансовите, ако има такива; анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. Добрата нормотворческа прак тика
изисква в случаите, когато не са необходими
финансови средства или няма прилагане на
право на Европейския съюз, това изрично да
залегне в доклада.
В настоящия случай – председателят на
комисията със заповедта за сформиране на
работна група є е възложил да изготви в
срок до 3.06.2013 г. два документа – доклад
и проект на ПИКЕЕ, които да представи на
комисията. Както бе анализирано в т. 3 от
приетите за установени от доказателствата
по делото факти, такъв доклад липсва. Това
означава, че работната група е изготвила
само единия от двата възложени документа – проекта за нормативния акт, но не е
изготвила доклад към него. Ето защо не е
ясно какъв доклад е разглеждал административният орган на закритото си заседание по
протокол № 114 от 24.07.2013 г., съответно
какъв доклад е приел.
Изначалната липса на съставен доклад по
смисъла на чл. 28, ал. 2 ЗНА се затвърждава
и от т. нар. доклад, представен от комисията
с писмо от 10.10.2013 г. за разглеждане от нея
на 14.10.2013 г. (л. 90 от делото). Съдържанието
му е сведено само до съставяне на съгласувателна таблица на постъпилите предложения
и възражения по проекта на ПИКЕЕ. В нея
е отразена информация в шест колони: номер
на разпоредбата от проекта; субект, направил предложението; текст от проекта; текст
на предложението; мотиви към съответното
предложение; мотиви на комисията относно
приемането или неприемането на предложението. Предоставянето на 10.10.2013 г. на
тази информация преди самото приемане на
нормативния акт не замества мотивите към
проекта, нито доклада, който е следвало да
се публикува на интернет страницата на
комисията още с публикуване на проекта
на 24.07.2013 г. На практика таблицата е
изготвена в изпълнение на втората задача,
поставена пред работната група със заповедта
за сформирането є. Пропускът е анализиран
в решението на касационната инстанция от
6.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. като
още едно съществено нарушение на процесуалните правила, водещо до незаконосъобразност
на ПИКЕЕ и съответно до отмяната им на
това основание. Допуснатите две съществени
нарушения на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 ЗНА
съставляват сами по себе си отменително
основание по смисъла на чл. 146, т. 3 във
връзка с чл. 196 от АПК. Оспорените четири
разпоредби, останали единствено да действат
от ПИКЕЕ, също са незаконосъобразни и
следва да се отменят.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

С оглед изхода на делото и направеното
искане от прокурора за присъждане на заплатената държавна такса за обнародване
в „Държавен вестник“ комисията следва да
заплати на ВАП 20 лв.
Съгласно разпоредбата на чл. 194 АПК, в
случай че срещу настоящото съдебно решение няма подадени в срок касационна жалба
или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, решението подлежи на
обнародване в „Държавен вестник“ и влиза
в сила от деня на обнародването му.
Водим от гореизложеното и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя по протест на Виктор Георгиев Малинов – прокурор, завеждащ отдел „Надзор за
законност“ при Върховната административна
прокуратура, разпоредбите на чл. 48, 49, 50 и 51
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от Правилата за измерване на количеств ото
електрическа енергия, обн., ДВ, бр. 98 от
12.11.2013 г., приети с т. 3 от протоколно решение на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране от закрито заседание,
проведено на 14.10.2013 г. и обективирано в
протокол № 147 от същата дата.
Осъжда Комисията за енергийно и водно
регулиране да заплати на Върховната административна проку рат у ра сумата 20 (двадесет) лв. – разноски за платена такса за
обнародване в „Държавен вестник“.
Решението може да се обжалва или протестира с касационна жалба или протест пред
Върховния административен съд, петчленен
състав, в 14-дневен срок от съобщаването му
на страните.
Председател:
Георги Чолаков
10208
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-7
от 24 октомври 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-59220 от 10.10.2018 г.
на СГКК – Варна, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Чернево, ЕКАТТЕ
80861, община Суворово, одобрени със Заповед
№ РД-18-65 от 8.07.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1050:
площ: 43 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1051:
площ: 45 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.695:
площ: 188 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.696:
площ: 2326 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.697:
площ: 207 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.698:
площ: 44 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.699:
площ: 309 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.700:
площ: 179 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.701:
площ: 28 кв. м, начин на трайно ползване: нива,
собственост на Красимир Борисов Киров въз
основа на документ: нотариален акт за продажба
на земеделска земя № 158, том 1, рег. 782, дело
№ 490 от 18.03.2011 г. на СВ – Девня.

2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 80861.2.619,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Елена Георгиева Гинчева въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 30, том III от
29.02.2000 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 4851 кв. м, данни
след промяната: площ: 4848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.748,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Павлинка Василева Алексанрова въз основа на
документ: нотариален акт за дарение на земеделска земя № 170, том IV, рег. 3208, дело № 928 от
13.12.2001 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 1200 кв. м, данни
след промяната: площ: 1132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.765,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 16 от 9.08.1994 г.,
издаден от ПК – Суворово, данни преди промяната: площ: 1654 кв. м, данни след промяната:
площ: 1638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.836,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Коста Москов Костов въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 62, том 3, рег. 887, дело № 470 от
16.03.2015 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 3300 кв. м, данни след промяната:
площ: 3216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.840,
начин на трайно ползване: нива, кметски поземлен фонд въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 16 от 20.08.2001 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
632 кв. м, данни след промяната: площ: 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.850, начин на трайно ползване: нива, собственост на Димо
Димитров Калчев въз основа на документ: други
№ 181, том 10, рег. 3014 от 27.10.2010 г. на СВ – Дев
ня, данни преди промяната: площ: 3000 кв. м,
данни след промяната: площ: 2810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.851,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
„Владислав ТМ“ – ООД, въз основа на документ:
договор за продажба на земеделска земя от ОПФ
на граждани и юридически лица № 175, том 6,
рег. 1955 от 15.06.2012 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 8472 кв. м, данни след
промяната: площ: 8469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.2.872, начин на трайно ползване: за местен път, собственост
на Община Суворово, без документ за собственост,
данни преди промяната: площ: 1327 кв. м, данни
след промяната: площ: 1312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.174,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Мара Тодорова Димова въз основа на документ:
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решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на
собственост с план за земеразделяне № 16 от
8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 2600 кв. м, данни след
промяната: площ: 2581 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.177,
начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 16 от
9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 53 413 кв. м, данни след
промяната: площ: 53 324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.178,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 17 225 кв. м, данни
след промяната: площ: 17 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.211,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 781 кв. м, данни
след промяната: площ: 811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.212,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1464 кв. м, данни
след промяната: площ: 1521 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.220,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Атанас Христов Касадимов въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 274, том 2, рег.
3285 от 2.11.2011 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 15 724 кв. м, данни след промяната: площ: 15 412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.466,
начин на трайно ползване: друг вид земеделска
земя, собственост на Димитър Христов Димитров и Елка Петрова Димитрова въз основа на
документ: договор за замяна на земеделски земи
от ОПФ със земи на граждани и юридически
лица – чл. 36 ППЗСПЗЗ, № 300, том III, рег.
3351 от 26.09.2007 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 12 389 кв. м, данни след промяната: площ: 12 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.468,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Парашкева Дяков Михов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
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№ 16 от 8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 618 кв. м, данни
след промяната: площ: 584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.469,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Васил Христов Парцалов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 581 кв. м, данни
след промяната: площ: 558 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.477,
начин на трайно ползване: лозе, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
174 кв. м, данни след промяната: площ: 459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.478,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 13, том 11, рег. 3122, дело № 2053 от 7.09.2016 г.
на АВ – Девня, данни преди промяната: площ:
845 кв. м, данни след промяната: площ: 783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.482,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 14, том 11, рег. 3123, дело № 2054 от 7.09.2016 г.
на АВ – Девня, данни преди промяната: площ:
1069 кв. м, данни след промяната: площ: 233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.484,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Димитър Янков Колев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 2398 кв. м, данни
след промяната: площ: 1757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.485,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Виолета Николова Колева въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 233, том IV, от
5.12.2003 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 186 кв. м, данни
след промяната: площ: 22 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.486,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Николай Паскалев Янакиев въз основа на документ: нотариален акт за
собственост върху недвижим имот, придобит по
давност, № 51, том 4, рег. 1259, дело № 662 от
16.04.2015 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 1897 кв. м, данни след промяната:
площ: 1734 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.488,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Васил Щерев Каваклиев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
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№ 16 от 8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1268 кв. м, данни
след промяната: площ: 1158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.934,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Павел Славов Павлов въз основа
на документ: нотариален акт за собственост върху
недвижим имот, придобит по давност, № 140, том
1, рег. 199, дело № 137 от 3.02.2011 г. на СВ – Дев
ня, данни преди промяната: площ: 2211 кв. м,
данни след промяната: площ: 2204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.938,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 452 кв. м, данни
след промяната: площ: 427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.939,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Анета Николова Пировска
въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 10, том XIII, рег.
3569, дело № 2535 от 10.10.2007 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 2360 кв. м, данни
след промяната: площ: 2348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.949,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Иван Щерев Янчев въз основа на
документ: нотариален акт за собственост върху
недвижим имот, придобит по давност, № 38, том 10,
рег. 2748, дело № 1926 от 3.08.2007 г. на СВ – Дев
ня, данни преди промяната: площ: 1355 кв. м,
данни след промяната: площ: 1353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.950,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1622 кв. м, данни
след промяната: площ: 1611 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.959,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Георги Желязков Иванов въз
основа на документ: договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 292,
том IV, рег. 4187 от 20.11.2007 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 2475 кв. м, данни
след промяната: площ: 2453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.960,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Димитър Атанасов Димитров въз
основа на документ: нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност,
№ 77, том V, рег. 1366, дело № 927 от 8.05.2008 г.
на СВ – Девня, данни преди промяната: площ:
1651 кв. м, данни след промяната: площ: 1586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.961,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, собственост на Димитър Атанасов Димитров въз основа на документ: нотариален акт за
собственост върху недвижим имот, придобит по
давност, № 77, том V, рег. 1366, дело № 927 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7   

8.05.2008 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 2410 кв.эм, данни след промяната:
площ: 2153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1022,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне, данни преди промяната: площ:
212 кв. м, данни след промяната: площ: 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1032,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне, данни преди промяната:
площ: 2266 кв. м, данни след промяната: площ:
2144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1035,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Суворово без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
17 858 к в. м, да нн и след п ром я ната: п лощ:
17 775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.3.1040,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово без документ за собственост, данни
преди промяната: площ: 1889 кв. м, данни след
промяната: площ: 1887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.1,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Добра Атанасова Мандова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 13, том II от
15.07.1998 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 4352 кв. м, данни
след промяната: площ: 4173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.4,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 33 192 кв. м, данни
след промяната: площ: 33 186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.6, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 15, том 11, рег. 3124, дело № 2055 от 7.09.2016 г.
на АВ – Девня, данни преди промяната: площ:
14 307 к в. м, да нни след п ром яната: п лощ:
16 087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.17, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
собственост на Община Суворово въз основа на
документ: акт за частна общинска собственост
№ 16, том 11, рег. 3125, дело № 2056 от 7.09.2016 г.
на АВ – Девня, данни преди промяната: площ:
887 кв. м, данни след промяната: площ: 633 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.84,
начин на трайно ползване: дере, собственост на
Община Суворово въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 16 от
9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 22 743 кв. м, данни след
промяната: площ: 23 302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.171,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 48 968 кв. м, данни
след промяната: площ: 48 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.172,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1280 кв. м, данни
след промяната: площ: 1298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.173,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
67 кв. м, данни след промяната: площ: 77 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.174,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
92 кв. м, данни след промяната: площ: 104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.175,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
130 кв. м, данни след промяната: площ: 145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.176,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
222 кв. м, данни след промяната: площ: 247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.177,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
286 кв. м, данни след промяната: площ: 321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.178,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
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реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
350 кв. м, данни след промяната: площ: 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.179,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
466 кв. м, данни след промяната: площ: 499 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.180,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
477 кв. м, данни след промяната: площ: 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.181,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 1182 кв. м, данни
след промяната: площ: 1081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.182,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 9.08.1994 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
200 кв. м, данни след промяната: площ: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.183,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, неустановен собственик въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 9.08.1994 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 2351 кв. м, данни
след промяната: площ: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.184,
начин на трайно ползване: гробищен парк, собственост на Община Суворово без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
14 030 к в. м, данни след пром яната: п лощ:
14 179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.187,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Красимир Георгиев Марков въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска
земя № 131, том IV, рег. 3569, дело № 892 от
19.12.2000 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 5545 кв. м, данни
след промяната: площ: 5238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.188,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Елена Георгиева Павлова въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 200, том 2, рег.
1416, дело № 653 от 29.04.2015 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 3703 кв. м, данни
след промяната: площ: 3203 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80861.4.189,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димо Христов Панайотов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото
на собственост с план за земеразделяне № 16 от
8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 2054 кв. м, данни след
промяната: площ: 1693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.257,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Зейнеб Исметова Бекирова въз основа на
документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 58, том 5, рег. 1510, дело № 857 от
18.05.2012 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 12 703 кв. м, данни след промяната:
площ: 11 886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.258,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Красимир Борисов Киров въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 158, том 1, рег. 782, дело № 490 от
18.03.2011 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 9998 кв. м, данни след промяната:
площ: 6350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.259,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
„ЕЛТ 1“ – ООД, въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска земя № 36,
том 8, рег. 2239 от 6.08.2010 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 7004 кв. м, данни
след промяната: площ: 4333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.260,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Колю Димитров Данев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на
собственост с план за земеразделяне № 16 от
8.09.1994 г., издаден от ПК – Суворово, данни
преди промяната: площ: 4499 кв. м, данни след
промяната: площ: 3944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.278,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димо Димитров Коларов въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 33, том II от
20.07.1998 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 5388 кв. м, данни
след промяната: площ: 4887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.325,
начин на трайно ползване: нива, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 18.02.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 969 кв. м, данни
след промяната: площ: 1207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.326,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Райка Йорданова Паскова въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 187, том VI от
7.09.2000 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 888 кв. м, данни
след промяната: площ: 875 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80861.4.377,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 3.06.2005 г., издаден от ОСЗГ – Суворово,
данни преди промяната: площ: 58 768 кв. м, данни
след промяната: площ: 57 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.391,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Община Суворово въз основа на документи: договор за замяна на земеделски земи от ОПФ със
земи на граждани и юридически лица –  чл. 36
ППЗСПЗЗ, № 115, том 1, рег. 232 от 2.02.2009 г.
на СВ – Девня, договор за замяна на земеделски
земи от ОПФ със земи на граждани и юридически
лица – чл. 36 ППЗСПЗЗ, № 61, том III, рег. 2409
от 5.08.2008 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 5000 кв. м, данни след промяната:
площ: 4760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.392,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Тодор Иванов Тонков въз основа на документ:
нотариа лен акт за прода жба на земеделска
земя № 121, том 14, рег. 4389, дело № 2748 от
13.12.2014 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 14 999 кв. м, данни след промяната:
площ: 14 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.417,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата без
документ за собственост, данни преди промяната:
площ: 10 606 кв. м, данни след промяната: площ:
10 603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.423,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Суворово, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
401 кв. м, данни след промяната: площ: 310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.427,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Суворово, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
886 кв. м, данни след промяната: площ: 959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.428,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне, данни преди промяната:
площ: 3839 кв. м, данни след промяната: площ:
3520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.451,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
план за земеразделяне, данни преди промяната:
площ: 2170 кв. м, данни след промяната: площ:
2125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.4.452,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Суворово въз основа на документ: решение на
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на правото на собственост с
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план за земеразделяне, данни преди промяната:
площ: 1402 кв. м, данни след промяната: площ:
1397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.10.24,
начин на трайно ползване: за линии на релсов
транспорт, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ въз основа
на документ: акт за публична държавна собственост (при първоначална регистр.) № 169, том I,
рег. 424, дело № 175 от 10.02.2005 г. на СВ – Девня,
данни преди промяната: площ: 42 806 кв. м, данни
след промяната: площ: 40 095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.285.1,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на Община Суворово, без документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
318 кв. м, данни след промяната: площ: 268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.285.176,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 845 кв. м, данни
след промяната: площ: 724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.1,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, без
документ за собственост, данни преди промяната:
площ: 9328 кв. м, данни след промяната: площ:
9003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.112,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Славка Георгиева Михова въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 148, том 4, рег.
3866 от 23.11.2012 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 372 кв. м, данни след промяната: площ: 329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.113,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Яна Атанасова Калчева въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 21, том IX, рег. 6084 от
19.12.2006 г., издаден от нотариус в РС – Девня,
данни преди промяната: площ: 278 кв. м, данни
след промяната: площ: 245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.114,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Йорданка Желязкова Костадинова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 266, том IV,
рег. 2318 от 31.05.2006 г., издаден от нотариус
в РС – Девня, данни преди промяната: площ:
288 кв. м, данни след промяната: площ: 255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.115,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Паско Христов Каваклиев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 286 кв. м, данни
след промяната: площ: 252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.116,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Христо Параскевов Димитров въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
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(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 343 кв. м, данни
след промяната: площ: 313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.117,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Кюра Атанасова Монева въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално
заверени подписи № 14, том V от 11.05.2000 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 295 кв. м, данни след промяната: площ: 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.118,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Георги Атанасов Драганов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 312 кв. м, данни
след промяната: площ: 292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.119,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Тодор Тодоров Дяков въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 631 кв. м, данни
след промяната: площ: 561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.120,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Георги Петров Славов въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 225 кв. м, данни
след промяната: площ: 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.121,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Щерю Великов Телев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 628 кв. м, данни
след промяната: площ: 597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.122,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Никола Янев Великов въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 514 кв. м, данни
след промяната: площ: 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.123,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Христо Паскалев Стойчев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 577 кв. м, данни
след промяната: площ: 559 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80861.286.124,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Янко Дончев Иванов въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 286, том 1, рег. 964,
дело № 322 от 31.03.2014 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 1280 кв. м, данни след
промяната: площ: 1237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.157,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Дина Панайотова Василева въз основа на документ: нотариален акт за продажба на земеделска
земя № 136, том III, рег. 1374, дело № 525 от
26.03.2013 г. на СВ – Девня, данни преди промяната: площ: 1336 кв. м, данни след промяната:
площ: 959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.158,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Никола Петров Николов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 620 кв. м, данни
след промяната: площ: 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.161,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Димитър Янков Колев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 159 кв. м, данни
след промяната: площ: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.162,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Петър Димитров Многознаев въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 128 кв. м, данни
след промяната: площ: 36 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.163,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димитра Шидерова Николова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 199, том 3, рег.
3626 от 8.12.2009 г. на СВ – Девня, данни преди
промяната: площ: 98 кв. м, данни след промяната:
площ: 9 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.164,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Димитър Пасков Петров въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 513 кв. м, данни
след промяната: площ: 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.165,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Мони Жейнов Велев въз основа на документ:
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
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№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 529 кв. м, данни
след промяната: площ: 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.166,
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Георги Страшимиров Тодоров въз основа на
документ: нотариален акт № 81, том 7, рег. 2173,
дело № 1309 от 24.08.2017 г. на СВ – Девня, данни
преди промяната: площ: 657 кв. м, данни след
промяната: площ: 448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.170,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Вълко Петров Петров въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално
заверени подписи № 177, том VI от 1.09.2000 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 1527 кв. м, данни след промяната: площ: 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.171,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Вълко Петров Петров въз основа на документ:
договор за делба на земеделски имот с нотариално
заверени подписи № 177, том VI от 1.09.2000 г.,
издаден от нотариус в РС – Девня, данни преди
промяната: площ: 618 кв. м, данни след промяната: площ: 187 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.173,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 16 от 20.03.2000 г., издаден от ПК – Суворово,
данни преди промяната: площ: 539 кв. м, данни
след промяната: площ: 449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.174,
начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 20.03.2000 г., издаден от
ПК – Суворово, данни преди промяната: площ:
1680 кв. м, данни след промяната: площ: 897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80861.700.1,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, с. Чернево, данни преди промяната: площ:
1 368 580 кв. м, данни след промяната: площ:
1 384 241 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 80861.286.168:
площ: 110 кв. м, начин на трайно ползване:
нива, собственост на Димитър Янков Колев въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 20.03.2000 г., издаден от
ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.169:
площ: 75 кв. м, начин на трайно ползване: нива,
собственост на Петър Костов Ангелов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 16 от 20.03.2000 г., издаден от
ПК – Суворово;
поземлен имот с идентификатор 80861.286.172:
площ: 299 кв. м, начин на трайно ползване: пасище, ОПФ въз основа на документ: решение на
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ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на правото на собственост с план
за земеразделяне № 16 от 20.03.2000 г., издаден
от ПК – Суворово.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

10036

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1760
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Попкралево, община Силистра, област
Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10037

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1761
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Професор Иширково, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10038

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1763
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Срацимир, община Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10040

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1764
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Сребърна, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10041

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1765
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сърпово, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10042

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1762
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Смилец, община Силистра, област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1766
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ценович, община Силистра,
област Силистра.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10039

10043

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

ЗАПОВЕД № РД-18-1768
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Бероново, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1772
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10044

10048

ЗАПОВЕД № РД-18-1769
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Босилково, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1773
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10045

ЗАПОВЕД № РД-18-1770
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ведрово, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10046

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10049

ЗАПОВЕД № РД-18-1774
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Калугерово, община Симеоновград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10050

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1771
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Завет, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1775
от 24 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Константиново, община Симеоновград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10047

10051
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ЗАПОВЕД № РД-18-1776
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гложене, община Козлодуй, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1780
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Скала, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

За изпълнителен директор:
Р. Янков

10052

ЗАПОВЕД № РД-18-1777
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Крива бара, община Козлодуй,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10053

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1778
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10054

За изпълнителен директор:
Р. Янков

10056

ЗАПОВЕД № РД-18-1781
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10057

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1782
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10058

За изпълнителен директор:
Р. Янков

ЗАПОВЕД № РД-18-1779
от 26 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Прилеп, община Сунгурларе,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1783
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Градежница, община Тетевен,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
Р. Янков

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10055

10059

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-1784
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Малка Желязна, община
Тетевен, област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

10060

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1785
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 1437 от 7.03.2014 г. на А дминистративния
съд – София-град, постановено по административно дело № 6900/2012 г., Решение № 12822 от
29.10.2014 г. на Върховния административен съд
на Република България, постановено по административно дело № 7556/2014 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.771,
55419.6702.379, 55419.6702.770 и 55419.6702.3277,
с. Панчарево, район „Панчарево“, Столична община, област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

10061

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1786
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Голям извор, община
Тетевен, област Ловеч – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и
кадастър – Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

10062

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1787
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Гложене, община Тетевен,
област Ловеч – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповед на началника на Службата
по кадастъра – Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10063
ЗАПОВЕД № РД-18-1788
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Глогово, община Тетевен,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10064
ЗАПОВЕД № РД-18-1789
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Бабинци, община Тетевен,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

10065

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1790
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Български извор, община
Тетевен, област Ловеч.

С Т Р.

66
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

10066

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1791
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Галата, община Тетевен,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.12.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

10067

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1801
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Върба, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10158

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

ЗАПОВЕД № РД-18-1803
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Граничак, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10160

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1804
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбравка, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10161

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1805
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Крачимир, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10162

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1802
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Гранитово, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1806
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Праужда, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

10159

10163

БРОЙ 97
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ЗАПОВЕД № РД-18-1807
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Пролазница, община Белоградчик, област
Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10164

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1808
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рабиша, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10165

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1809
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Раяновци, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10166

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1810
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Ошане, община Белоградчик,
област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10167

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-18-1811
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сливовник, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10168

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1812
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стакевци, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10169

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1813
от 31 октомври 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Струиндол, община Белоградчик, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

10170

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1728
от 13 ноември 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 7, ал. 1, т. 10 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и във връзка с
протоколно решение № 5257 от 13.11.2018 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол изменя Решение
№ 1659 от 24.06.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 50
от 2016 г.), като думите „урегулиран поземлен
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имот II в кв. 45 по плана на гр. Бойчиновци, с
площ 25 221 кв. м“ се заменят с „поземлен имот
с идентификатор 05236.553.77, с площ 25 221 кв. м,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Бойчиновци“.

10225

Изпълнителен директор:
П. Александрова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 702
от 11 октомври 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-3349/17.10.2016 г. от
Цветанка Пантелеева с искане за даване на разрешение за изработването на проект за ПУП – ИПРЗ
за УПИ XXIV-36, кв. 3, м. С. Мировяне, ПИ с
идентификатор 48393.4988.906, 48393.4988.36 и
48393.4988.1032 от КККР на с. Мировяне, район
„Нови Искър“.
Към заявлението са приложени: скица-предложение (мотивирано предложение) за искания
ПУП; комбинирана скица по смисъла на чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР за пълна или частична идентичност
между действащия ПР и влязлата в сила КК за
имота; скица от СГКК за ПИ с идентификатор
48393.4988.906 на името на Цветанка Пантелеева; нотариален акт за ПИ с идентификатор
48393.4988.906 на името на Цветанка Пантелеева.
Заявлението и мотивираното предложение
са разгледани от отделите в НАГ, като са представени съответните становища и предписания
към проекта.
Със заявление изх. № САГ16-ГР00-3349-[1]/
18.01.2017 г. е указано на заявителката, че следва
да се представи съгласие на собствениците на ПИ
с идентификатори 48393.4988.36 и 48393.4988.1032,
попадащи в обхвата на УПИ XXIV-36.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3349-[2]/
23.01.2017 г. са представени съгласия и документи от собствениците на ПИ с идентификатори
48393.4988.36 и 48393.4988.1032 – Соня Петрова,
Емилия Петрова, Георги Петров и Павлин Петров.
Със заявление изх. № САГ16-ГР00-3349-[3]/
20.03.2017 г. е указано на заявителката, че с цел
изясняване на заинтересованите лица следва да
се представят актуални скици от СГКК на ПИ с
идентификатори 48393.4988.36 и 48393.4988.1032.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3349-[4]/
30.03.2017 г. са представени изискуемите документи.
Устройствената процедурата е разрешена със
Заповед № РА50-325 от 16.05.2017 г. на главния
архитект на СО.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3349-[5]/18.05.2017 г.
заповедта е изпратена в район „Нови Искър“ за
сведение.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3349-[6]/
15.06.2017 г. в НАГ – СО, е внесен проект за
ПУП – ИПРЗ с обяснителна записка.
С писмо изх. № РНИ17-ТК00-113-[1]/16.06.2017 г.
(вх. № САГ16-ГР00-3349-[7]/20.06.2017 г. в НАГ)
главният архитект на район „Нови Искър“ уве-
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домява НАГ – СО, че заповедта на главния архитект на СО за разрешаване на устройствената
процедура е разгласена.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3349-[8]/
10.07.2017 г. в НАГ – СО, е внесена декларация
за липса на дървесна растителност, заверена
от Дирекция „Зелена система“ при СО по смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, изх. № СЕК17ГР94-306/23.06.2017 г.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ – СО.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 3 4 9 - [9] /
29.08.2017 г. до кмета на район „Нови Искър“ от
НАГ – СО, е изпратен проектът за ПУП – ИПРЗ
за провеждане на процедури по съобщаването му.
С писмо изх. № РНИ17-ТК00-193-[2]/20.10.2017 г.
(вх. № САГ16-ГР00-3349-[10]/24.10.2017 г.) преписката е върната от район „Нови Искър“ в
НАГ – СО, с информация, че възражения по
проекта и процедурата не са постъпили. Към
писмото са приложени съобщения и разписен
списък.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-3349-[11]/5.11.2017 г.
във връзка със становище на отдел „ПНО“ проектът е изпратен в район „Нови Искър“ за допълнително съобщаване.
С писмо изх. № РНИ17-ТК00-2-[3]/27.03.2018 г. на
район „Нови Искър“ (вх. № САГ16-ГР00-3349-[12]/
29.03.2018 г. в НАГ) преписката е върната в
НАГ – СО, с уведомлението, че при допълнителното съобщаване не са постъпили възражения.
Приложени са разписен списък и протокол по
смисъла на § 4 от ДРЗУТ.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ. Приет е с решение по т. 4 от протокол № ЕС-Г-31/24.04.2018 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта е направено
от Цветанка Пантелеева, която като собственик
на ПИ с идентификатор 48393.4988.906 от КККР
на с. Мировяне, район „Нови Искър“, е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ съгласно представените документ за
собственост и скица.
Съгласие с проекта е изразено и от собствениците на ПИ 48393.4988.36 и 48393.4988.1032.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект за ПУП – ИПРЗ и ИПУР от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в допускането, същият е съобщен
на всички заинтересовани лица и разгледан и
приет от ОЕСУТ.
При проектирането са спазени материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете
по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм) съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 4.
Действащият ПУП за територията е одобрен
с Решение на СОС № 27 по протокол № 32 от
10.12.2001 г.

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Кадастралната карта за района е одобрена със
Заповед № РД-18-15 от 23.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ПУП – ИПР за УПИ XXIV-36,
кв. 3, м. С. Мировяне, се предвижда създаването на нови самостоятелни УПИ ХХІV-36 – „За
жилищно строителство“, УПИ ХХІХ-906 – „За
жилищно строителство“, и нова задънена улица
по о.т. 23в –  о.т. 23г. Новите УПИ са отредени
за съответния поземлен имот и са с конкретно
функционално предназначение „За жилищно
строителство“.
Вът решнорег улационни линии на новите
самостоятелни УПИ XXIV-36 – „За жилищно
строителство“, и УПИ ХХІХ-906 – „За жилищно
строителство“, се предвижда да минат по имотните
граници на ПИ с идентификатори 48393.4988.36 и
48393.4988.906, с изключение на частта от имота,
попадаща под улична регулация на основание
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2
от ЗУТ.
С горното са спазени изискванията на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ, както и на чл. 103, ал. 3 и 4 и
чл. 104, ал. 1, изречение второ от ЗУТ, тъй като
функцията на новите УПИ е съвместима с предвижданията на зона „Жм“ по ОУП на СО/2009 г.
и е в съответствие с актуалната КК за имотите.
С ПР за осигуряване на транспортно обслужване и лице на нов УПИ ХХІХ-906 – „За
жилищно строителство“, се предвижда изменение
на профила на действащата улична регулация,
одобрена с Решение № 27 на СОС по протокол
№ 32/10.12.2001 г., в участъка между о.т. 21 и
о.т. 23а, чрез създаване на нова задънена улица
по о.т. 23в – о.т. 23г.
Необходимостта от създаването на нова задънена улица се обуславя от факта, че при създаването на новия УПИ XXIX е необходимо да
му се осигури транспортен достъп и лице към
улична регулация.
С горното са изпълнени изискванията на
чл. 81, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 от ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
Предложеното с проекта изменение на ПЗ е в
съответствие с принципа и духа на чл. 108, ал. 5
от ЗУТ, тъй като осигурява максимално икономично и целесъобразно устройствено решение
на имотите и квартала.
С плана за застрояване се цели осигуряване
на законосъобразно и целесъобразно застрояване в съответствие с максимално допустимите
показат ели и доп уст ими фу нк ц ии съгласно
предвижданията на ОУП на СО по искане на
собствениците и съобразно плана за регулация.
В новосъздадените УПИ ХХІV-36 – „За жилищно строителство“, УПИ ХХІХ-906 – „За жилищно строителство“, се предвижда изграждане
на свободностоящи като начин на застрояване и
нискоетажни като характер на застрояване сгради
на три етажа с максимална височина до 10 м.
Проектът се одобрява при спазване на изискванията на чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 от ЗУТ.
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Предвид горното с проекта не се предвиждат
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Паркирането е осигурено в границите на
имотите, с което е спазено изиск ването на
чл. 43, ал. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен в съответствие с Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове на МРРБ.
Изп ъ лнени са изиск вани я та в заповед та
за разрешаване на уст ройствена процеду ра,
като към проекта са приложени: декларация
за липса на растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО, изх. № СЕК17Г Р94 -306/23.06.2017 г.; с ъгласу ва не о т „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 28.05.2018 г.;
данни за предварително проучване от „Софийска
вода“ – АД, вх. № ТУ-2281/18.05.2018 г.
Предвиденото прокарване на нова задънена
улицата по о.т. 23в – о.т. 23г от кв. 3 е мероприятие от публичен характер, което изисква
отчуждаване на имот –  собственост на физическо лице, поради което и на основание чл. 21,
ал. 1 и 7 от ЗОС компетентен да одобри плана
е Столичният общински съвет.
Проектното решение отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ за целесъобразност
и икономичност на осъществяването на предвижданията на устройствения проект.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, чл. 108, ал. 5, чл. 43, ал. 2
от ЗУТ, т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № 7/30.01.2018 г.,
т. 11, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация за м. С. Мировяне, кв. 3, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.906 и
48393.4988.36 от КККР за създаване на нови
УПИ ХХІV-36 – „За жилищно строителство“, и
УПИ ХХІХ-906 – „За жилищно строителство“,
по зелените и кафявите линии, цифри, щрихи
и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация на м. С. Мировяне, кв. 3, от
о.т. 21 до о.т. 23а за създаване на нова задънена
улица по о.т. 23в – о.т. 23г, кв. 3, по кафявите и
зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на
новообразуваните УПИ ХХІV-36 – „За жилищно
строителство“, и УПИ ХХІХ-906 – „За жилищно
строителство“, м. С. Мировяне, кв. 3, район
„Нови Искър“, съгласно приложения проект без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрени я план за застрояване не може да се издава виза за проек тиране,
да се одобрява или съгласу ва инвестиционен
проек т и да се издава разрешение за ст роеж
с доп уск а не на на ма лен и ра з с т оя н и я к ъм
съседни имот и и/и ли сг ра ди, вк лючи телно
през улица.
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Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

10144

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 725
от 25 октомври 2018 г.
С Решен ие № 407 по п ро т окол № 21 о т
19.07.2012 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс
ж.к. Люлин – 7 м.р., и план-схеми по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ към него в граници: бул. Индира Ганди,
бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру и
бул. Царица Йоанна.
ПУП е разрешен със Заповед № РД-09-50-519
от 31.03.2010 г. на главния архитект на Столичната община като план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от
ЗУТ към него в граници: бул. Индира Ганди,
бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру и
бул. Царица Йоанна.
В процеса на изработването и одобряването
му обхватът на плана е прецизиран до кварталите, разположени между бул. Джавахарлал Неру
и бул. Царица Йоанна, които съгласно общия
устройствен план (ОУП) на СО, приет от Министерския съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.,
попадат в „Смесена многофункционална зона“
(Смф).
В графичната част на плана за регулация и
плана за регулация и застрояване обхватът е
сигниран по бул. Индира Ганди, бул. Добринова
скала и бул. Джавахарлал Неру, а в текстовата част
навсякъде границите са описани като: бул. Индира
Ганди, бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал
Неру и бул. Царица Йоанна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 7
от ЗОС и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Столичният общински съвет реши:
1. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в мотивите на Решение № 407 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет,
като навсякъде вместо „в граници: бул. Индира
Ганди, бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал
Неру и бул. Царица Йоанна“ да се чете: „в граници
(включително): бул. Индира Ганди, бул. Добринова скала и бул. Джавахарлал Неру“.
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2. Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в т. 1, 2, 3 и 4 на диспозитива на Решение
№ 407 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет, като навсякъде вместо
„в граници (включително): бул. Индира Ганди,
бул. Добринова скала, бул. Джавахарлал Неру
и бул. Царица Йоанна“ да се чете: „в граници
(включително): бул. Индира Ганди, бул. Добринова скала и бул. Джавахарлал Неру“.
Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 407 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на Столичния общински съвет.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението следва да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона
за устройство на територията.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.

10259

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 639
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване и регулация за ПИ № 03504.404.1159 по кадастралната
карта на гр. Белица, одобрена със Заповед № РД18-53 от 1.04.2008 г. на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – София, с цел частично
изменение на плана за регулация, като УПИ V-1159
се разделя на два урегулирани поземлени имота:
УПИ V-1159 с площ 1218 кв. м и УПИ ХІІІ-1159 с
площ 1050 кв. м, предназначението на УПИ ХІІІ1159 – „За ветеринарна лечебница“, отпада и се
променя на „За обслужващи дейности“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

10210

Председател:
А. Ахмед

РЕШЕНИЕ № 641
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за частично изменение по отношение на част от имот с
идентификатор № 03504.403.2031 по кадастралнат а
карта на гр. Белица, община Белица, включен в
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част от УПИ ІІІ, заключен между о.к. 155 до о.к.
198, с предвиждане за преотреждане от „Озеленяване“ в „Кооперативен пазар“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

10211

РЕШЕНИЕ № 642
от 25 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за частично изменение по отношение на част от имот
с идентификатор № 03504.404.2066 по кадастралната карта на гр. Белица, община Белица,
представляващ УПИ ХІІІ, кв. 73 по ПУП – ПР,
с предвиждане за преотреждане от „Паркинг“
за „Озеленяване“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
А. Ахмед

10212

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1402-8
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от
ЗУТ и доклад на кмета на община Варна с рег.
№ АУ014480АС-012ВН от 3.07.2018 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно
ел. захранване за приемно-предавателна станция
за GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ 10135.5069.6 по
плана на местност Патрабана, гр. Варна“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.

10270

Председател:
Т. Балабанов

РЕШЕНИЕ № 1403-8
от 5 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Заповед № 119 от 2.04.2018 г.
на главния архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица по чл. 135,
ал. 2 от ЗУТ, като се имат предвид решение
по т. 15 от протокол № 28/24 от 7.11.2018 г. на
ЕСУТ при Община Варна и административна
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преписка с рег. № АУ068999ВН/13.07.2018 г. по
предложение от кмета на община Варна с рег.
№ АУ068999ВН-001ВН/25.09.2018 г., Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен
имот V-208, 210 – „За обществено обслужване,
хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 16, по плана
на к.к. „Св. св. Константин и Елена“, община
Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба
в два еднообразни екземпляра чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
10247

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 474
от 28 септември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
изграждане на открита пасарелка, преминаваща
над ПИ с идентификатор 18157.501.691 (УПИ
ХVІІ-691 в кв. 51 по ПР); ПИ с идентификатор
18157.501.1110 (УПИ І-1108, 1110, 1138 в кв. 64
по ПР) и ПИ с идентификатор 18157.501.929
(о.т. 175 – о.т. 176 по ПР) по КК на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Нейков
10248

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 40-8
от 30 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за поземлен
имот (ПИ) 72624.454.66 – път от републиканската
пътна мрежа, за обект: Водопровод за водоснабдяване на ПИ 72624.447.458 – земеделска земя, в
землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия
по изпълнение на решението.

10271

Председател:
И. Пенчев
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ОБЩИНА КУЛА
РЕШЕНИЕ № 304
от 29 октомври 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кула, одобрява общ устройствен план
на община Кула.
Председател:
Д. Цанков
10216
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-69 от
14.11.2018 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-4 от 19.01.2017 г. за обект: „АМ Струма
ЛОТ 3.3, подобект: Реконструкция на напоителен
тръбопровод от км 409+713 до км 410+324“ (ДВ,
бр. 12 от 2017 г.), при условията на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
10273
49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 112г, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 и чл. 112п
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ), чл. 143, чл. 144, ал. 1,
2 и 3 от ЗУТ е издал на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“ Разрешение за
строеж № РС-66 от 7.11.2018 г. за обект: „Система
за превенция на риска и повишаване на сигурност
та в пристанищен терминал Бургас – Изток 1“,
разположен в поземлени имоти с идентификатори 07079.618.1019, 07079.618.1025 и 07079.618.22,
Пристанище Бургас – гр. Бургас, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
пред Върховния административен съд (ВАС) в
3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред ВАС в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
10221
56. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-67
от 12.11.2018 г. за обект: Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво – Своге,
път № 2 от км 24+589 до км 32+573, с дължина
7984 м. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
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заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
10222
96. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Кърджали – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Разлог – свободна
длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Сливница – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
10260
26. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление
8.4. Театрално и филмово изкуство и научна
специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ за: доцент (Монтаж в документалното и
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научнопопулярното кино) и доцент (Фотография),
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За информация: тел. 9231 225, 9231 275,
подаване на документи – ул. Раковски № 108А,
ет. 3, стая А303.
10251
32. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
от ЗРАСРБ и решение на академичния съвет от
31.10.2018 г., протокол № 26, обявява конкурси за
докторанти – държавна поръчка (допълнителен
прием) за учебната 2018/2019 г. в следните професионални направления:
Професионално направление

-

7.6. Спорт
2. Докторска програма „Спортна
психология“

2

-

2

-

1.3. Педагогика на обучението по..…
Докторска програма „Физическото
възпитание в образователната система“

1

7.4. Обществено здраве
Докторска програма „Кинезитера1
пия“
Всички конкурси са със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се
подават в деловодството, стая 111, ет. 1 на НСА
„Васил Левски“ – София, Студентски град, ул.
Акад. Стефан Младенов № 21. Необходимите
документи и заявление-образец са публикувани
на интернет страницата на НСА „Васил Левски“.
10245
932. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 341 на Министерския съвет от 21 май 2018 г.
и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България обявява
прием за редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г., както следва:
Ш и- Професионални направления
фър
и докторски програми

ОНС
доктор
ре- задов- дочно
но

3.7.

2

3

4

-

1

Технология за оползотворяване
и третиране на отпадъци

-

1

Методи и техника на геоложките изследвания

-

1

Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)

4.4.

Науки за земята
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1

2

5.2.

Електротехника, електроника
и автоматика

3

4

-

1

Подземно строителство

1

-

Техника и технологии за взривните работи – производство на
взривни материали

-

1

Маркшайдерство

1

-

Обща, висша и приложна гео
дезия

1

-

Подземен добив на полезни
изкопаеми

-

1

Открит и подводен добив на
полезни изкопаеми

-

1

Техника на безопасността на
труда и противопожарна техника (по отрасли)

-

1

Разработка и експлоатация на
нефтени, газови и газокондензатни находища

1

-

Компютърни технологии в инженерната дейност

1

-

Общо

5

8

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)
5.7.

РеЗадовна дочна
форма форма

7.6. Спорт
1. Докторска програма „Теория и
методология на спортната наука“

1
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5.8.

Архитектура, строителство и
геодезия

Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми

5.13. Общо инженерство

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: в МГУ „Св.
Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор
„Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел.
(02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.
bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.
10226
531. – Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (Здравен мениджмънт)“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на
ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1,
тел.: 032/960 360.
10220
33. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, обявява конкурси за: професор по област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Социална
медицина и здравен мениджмънт“ (за нуждите на
отдел „Психично здраве“, дирекция „Промоция на
здраве и превенция на болестите“) –  един, главен
асистент по област на висше образование 7. Здра-
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веопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина по „Социална медицина и здравен
мениджмънт“ (за нуждите на отдел „Анализ на
здравни политики и акредитационни процедури“,
дирекция „Промоция на здраве и превенция на
болестите“) – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат на
адрес: 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов № 15,
НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.:
02/80-56-420, 02/80-56-286.
10246
19. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИДЗУТ съобщава, че е
изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ проект на
под робен ус т ройс т вен п ла н – изменение на
план за регулация и застрояване и план-схеми
на техническата инфраструктура: част „ВиК“,
част „Канализация“, част „Електроснабдяване“,
част „Топлофикация“, част „Далекосъобщителна и телефонна мрежа“, надлъжни, напречни
профили на новопроектираната улична мрежа
и протокол с изготвените пазарни оценки на
поземлените имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от
ЗУТ в граници: нови квартали 1г, 1, 10, 14, 4б,
4а и 4; източна граница на УПИ ІІ от кв. 1г,
северна граница на УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 1г,
северна граница на УПИ ХV, УПИ ХVІ, УПИ
ХІІІ, УПИ ХІІ, УПИ ХІ, УПИ Х, западна и източна граница на УПИ ХVІІ от кв. 1, през улица
с о.т. 13 – о.т. 12, северна и източна граница на
УПИ ІІІ, източна граница на УПИ ІV от кв. 10,
през улица с о.т. 13б – о.т. 13г, северна, източна
и южна граница на УПИ V от кв. 14, северната регулационна линия на бул. Копенхаген от
о.т. 14б до о.т. 129, западна граница на задънена
улица с о.т. 125г – о.т. 125б, през задънена улица
с о.т. 125а – о.т. 125в, южна граница на УПИ
ХІ и УПИ ХІІ, западна граница на УПИ ХІІ и
УПИ ХІІІ, южна и западна граница на УПИ І
от кв. 4, през улица с о.т. 110д – о.т. 117а, южна
граница на УПИ І и УПИ ІІ от кв. 1г, м. Младост 1А – разширение, и м. БАН VІІ – VІІІ км –
І етап. Проектът е изложен в район „Младост“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Младост“.
10227
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен преработен проект за изменение на плана за регулация в
обхват на: улици по о.т. 914 – о.т. 919 – о.т. 593 –
о.т. 594 – о.т. 596; по о.т. 1198 – о.т. 1191 – о.т. 596;
по о.т. 919 – о.т. 594; нови улици по о.т. 596а –
о.т. 596б – о.т. 596г – о.т. 596з; по о.т. 596б – о.т.
1449б – о.т. 1449а и по о.т. 596г – о.т. 593а; план за
регулация и застрояване за нов УПИ І-2260 – „За
техническа инфраструктура, КПС, трафопост и
озеленяване“, м. Гр. Нови Искър, кв. Кумарица,
район „Нови Искър“, който е изложен в район
„Нови Искър“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта
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на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ чрез район
„Нови Искър“ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10261
39. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на гр. Белица, одобрен
с Решение № 52 по протокол № 9 от 26.09.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Белица, по отношение
на придаване на част от площадното пространство, намиращо се на ул. Георги Андрейчин, към
УПИ ІІІ-176 и УПИ ІV-53 и придаване на част
от УПИ V-175 към УПИ ІV-53 с цел увеличение
на площите на УПИ ІІІ-176 – 567 кв. м, и УПИ
ІV-53 – 667 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги
Андрейчин № 15.
10213
2. – Община гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от
ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – фаза окончателен проект за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбска
граница“, вк лючващ парцеларни планове за
трасето на газопровода, неговите технологични площадки и елементите на обслужващата
техническа инфраструкт у ра през землището
на с. Лом Черковна на територията на община
Бяла, област Русе. Планът се намира в отдел
„Благоустройство на територията и гражданска
регистрация на населението“, Община Бяла, пл.
Екзарх Йосиф І № 1, ет. 1, стая № 105, и може
да се прегледа от заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
10217
57. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично
изменение на застроителния и регулационния
план (ЧИ на ЗРП) за част от кв. 1 и кв. 3 по
плана на с. Чарково, община Габрово, като
урегулиран поземлен имот (УПИ) І-4 за „общежитие на завод „Еловица“ се преотрежда  
за „производство на електроника“ и регулационните линии на улица о.т. 2а-3-4 и улица о.т.
2а-8-9-10 се поставят в съответствие с имотните
граници на ПИ 81904.651.7 и ПИ 81904.652.91
от кадастралната карта (КК) на с. Чарково. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени искания, предложения и възражения
по проекта.
10215
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4. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект на ПУП – парцеларен план за „Трасе
на довеждащ колектор до ПСОВ – гр. Карнобат“.
Проектът е изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
10249
70. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищна сграда“,
подобект: „Кабели 0,4 kV“ за ПИ 61056.68.121, м.
Хендек тарла, землище с. Равда, община Несебър,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
на кабела започва от съществуваща касета в
ПИ 61056.56.52 с предназначение на територията
„Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За
друг курортно-рекреационен обект“ – частна
собственост, пресича ПИ 61056.56.101 с площ
3638 кв. м с предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и завършва в ново
ТЕПО и КРШ на границата на ПИ 61056.68.121 по
КК на с. Равда, м. Хендек тарла. Дължината на
трасето на кабела е общо 28,822 м, като 22,918 м
са в урбанизирана територия и 5,904 м попадат в ПИ 61056.56.101 – земеделска територия.
Сервитутът се определя по 1 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Площите с
ограничение са 11,808 кв. м в ПИ 61056.56.101
по КК на с. Равда, м. Хендек тарла – земеделска
територия. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10214
74. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на обект: „Изместване на
ВЕЛ 20 kV „Оранжерии – отклонение за ТП
Кулата-3“ в поземлени имоти с идентификатори
40539.91.4 и 40539.22.69 по КККР“, местност Кавако, землище с. Кулата, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат
през поземлени имоти по КККР на землище
с. Кулата, община Петрич, подробно описани в
приложен съгласуван имотен регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10250
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти 06495.140.33,
06495.140.31 и 06495.140.30 в землището на с. Брестовец, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии ЕСИ-отклонение
от подземна канална мрежа за осъществяване
на далекосъобщителни мрежи на територията
на с. Брестовец, община Плевен. Проектът се
намира в стая № 94 на общината и може да бъде
прегледан в дните от понеделник до петък от
9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
10219
1 3. – Общ и н а С е п т е м вр и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе  на  
електропровод и  водопровод ∅ 90, захранващи
ПИ 11154.317.13 (стар ПИ 317013), м. Ала Тепе
в землище с. Виноградец. Трасето на електропровода започва от съществуващ ел. кабел 20
kV в землището на гр. Ветрен, където е и точката на присъединяване. Преминава през ПИ
10820.31.588 (стар ПИ 31.588) – полски път, и ПИ
10820.31.843 (стар ПИ 000522) – междуселищна
пътна транспортна мрежа, чрез хоризонтално сондиране през ПИ 10820.31.843 (стар ПИ
000522), след което навлиза в землището на
с. Виноградец. Преминава през ПИ 11154.316.779
(стар ПИ 0.779) – полски път, ПИ 11154.316.733
(стар ПИ 0.733) – полски път, продължава на
изток и на около 450 м, след като пресече ПИ
11154.317.317 (стар ПИ 0.317) – полски път, ПИ
11154.317.316 (стар ПИ 0.316) – отводнителен
канал, и ПИ 11154.317.319 (стар ПИ 0.319) – полски път, достига до обекта за захранване (ПИ
11154.317.13) (стар ПИ 317013). Общата дължина
на електропровода е около 459 м. Трасето на
водопровода започва от съществуващ водопровод
∅ 200 за с. Карабунар, където е и точката на
присъединяване в землището на с. Карабунар,
продължава на запад по ПИ 36172.73.85 (стар
ПИ 015) – (стар ПИ 015) – път III клас, и на
817 м навлиза в землището на с. Виноградец,
като продължава на запад по ПИ 11154.317.105
(стар ПИ 0.105) – път III к лас, чупи на север, като пресича ПИ 11154.317.322 (стар ПИ
0.322) – отводнителен канал, и достига до ПИ
11154.317.13 (стар ПИ 317013). Новият водопровод
ще бъде с диаметър по бъдещ проект ПЕ ∅ 90
с дължина около 2170 м. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
10272
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, второ
отделение, призовава Мая Петрова Мартино с
последен известен адрес по делото: гр. Монтана,
ул. Клокотница № 5, ет. 4, ап. 8; Румен Томов
Мартинов с последен известен адрес по делото:
с. Мърчево, област Монтана, община Бойчиновци, ул. Двадесет и три № 3; Стела Благоева
Иванова с последен известен адрес по делото:
гр. Берковица, област Монтана, ул. Огоста № 3,
вх. Б, ет. 2, ап. 13, и Нелия Илиева Ройчева с
последен известен адрес по делото: гр. Монтана,
бул. Хаджи Димитър № 15, вх. Б, ет. 3, ап. 5, да
се явят в съда на 16.09.2019 г. в 14 ч., зала № 1
като ответници по адм. д. № 13096/2018 г., образувано по касационен протест на Окръжната
прокуратура – Монтана, срещу Решение № 82 от
8.08.2018 г., постановено по адм. д. № 76/2018 г.
по описа на АС – Видин.
10262
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите
на чл. 25, ал. 1 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, приета с Решение
№ 153 от протокол № 8 от 31.08.2004 г. от проведено заседание на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. д. № 407/2018 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
9.01.2019 г. от 10 ч.
10276
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, на разпоредбите на чл. 34, ал. 1,
т. 13 и 35 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги
в община Ковачевци, приета с Решение № 128 на
Общинския съвет – с. Ковачевци, на заседание,
проведено на 28.09.2012 г., по протокол № 12,
допълнена и изменена с няколко последващи
решения, включително и през 2018 г. Образувано
е адм.д. № 575/2018 г. по описа на Административния съд –  Перник.
10278
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 3115 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
ХVІ състав, по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против т. 20 от
приложение № 4 към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кричим.
10279
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е
постъпило оспорване от прокурор при Районната
прокуратура – Сливен, на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сливен, приета от
Общинския съвет – гр. Сливен, с Решение № 238
от 31.07.2008 г., по което е образувано адм. дело
№ 319/2018 г. по описа на Административния
съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане
за 9.01.2019 г. от 14 ч.
10241
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Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 327/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред в
община Девин, приета с Решение № 27 по протокол № 5 от 26.03.2009 г. на ОбС – гр. Девин,
изменена и допълнена със: Решение № 67 по
протокол № 9 от 30.06.2009 г.; Решение № 127
по протокол № 11 о т 17.09.2015 г.; Решение № 37
по протокол № 5 от 22.12.2015 г.; Решение № 18
по протокол № 4 от 9.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, в нейната цялост. Делото е
насрочено за 15.01.2019 г. от 13,30 ч.
10277
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 326/2018 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу измененията и допълненията на разпоредбите на чл. 2, ал. 1, чл. 4,
ал. 1, чл. 21, чл. 19, ал. 1, т. 6 и 7, чл. 29, чл. 35,
ал. 2, чл. 43, ал. 2, чл. 49, чл. 49, т. 67; чл. 49,
т. 49 – 54, отмяната на чл. 26 – 30, чл. 49, т. 35,
чл. 52 и разпоредбата на чл. 49, т. 41, пр. 2 – 8 от
Наредба № 9 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услугите на територията на община Мадан, приета с Решение № 231
по протокол № 8 от 26.10.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Мадан, изменена и допълнена с Решение № 267 по протокол № 22 от 21.12.2016 г.;
Решение № 331 по протокол № 6 от 19.04.2017 г.;
Решение № 392 по протокол № 30 от 26.07.2017 г.;
Решение № 409 по протокол № 2 от 30.08.2017 г.;
Решение № 466 по протокол № 38 от 24.01.2018 г.;
Решение № 508 по протокол № 40 от 21.03.2018 г.
и Решение № 525 по протокол № 42 от 25.04.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Мадан. Съдът уведомява, че делото е насрочено за 15.01.2019 г. от
13,40 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
10300
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело
№ 1122/2018 г. по описа на Административния
съд – София област, пети състав, със страни:
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и
ответник – Общинският съвет – гр. Годеч, чрез
председателя му, насрочено за разглеждане на
16.01.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е т. ОБА 1-21 от приложение № 1 към
чл. 31, ал. 1 и т. ОБА 4-1 от приложение № 8 към
чл. 31, ал. 6 от Наредба № 2 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Годеч.
10218
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм.
дело № 1133/2018 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание
на 30.01.2019 г. от 10 ч., по което предмет на
оспорване е Правилникът за организацията и
дейността на Общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му
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с общинската администрация, приет с Решение
№ 10 по протокол 2 от 23.11.2015 г. на Общинския
съвет – с. Мирково.
10242
Административният съд – София област, девети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
дело № 1141/2018 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – София,
против чл. 5 от Наредбата за търговската дейност
и услуги на територията на община Своге, приета
с Решение № 283 по протокол № 24 от 27.12.2012 г.,
изменена с Решение № 39 по протокол № 5 от
11.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Своге. Административно дело № 1141/2018 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.01.2019 г. от 10 ч.
10274
А дминистративният съд – София област,
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – София, на
Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община
Златица, приета с Решение № 33, протокол № 5
от 23.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Златица, по което е образувано адм. д. № 1124/2018 г.
по описа на Административния съд – София
област. Делото е насрочено в открито съдебно
заседание на 6.02.2019 г. от 10 ч.
10288
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1123/2018 г. по описа на съда по протест на Окръжната прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.02.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за управление на
общинските пътища в община Мирково, приета с
Решение № 112 на Общинския съвет – с. Мирково,
по протокол № 15 от 17.11.2008 г. Конституирани
страни в производството са: Окръжната прокуратура – София, ответник по оспорването – Общинският съвет – с. Мирково, чрез председателя му.
10303
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1126/2018 г. по описа на съда по протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – София,
с който се оспорва като незаконосъобразен и се
иска отмяната на Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Копривщица, приет с Решение № 6 по протокол № 2 от
заседание на Общинския съвет – гр. Копривщица,
проведено на 27.11.2015 г., изменен и допълнен с
Решение № 85 по протокол от заседание на Общинския съвет – гр. Копривщица, проведено на
28.04.2016 г. Административно дело № 1126/2018 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.02.2019 г. от 10 ч.
10309
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор от
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Окръжната прокуратура – Хасково, срещу чл. 3,
ал. 3 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, чл. 27
и 40 в частта „50 лв. (петдесет) лв.“ от Наредба
№ 2 за опазване на обществения ред, приета от
Общинския съвет – Димитровград, по който е
образувано адм. дело № 1021/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
19.12.2018 г. от 10 ч.
10228
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест срещу чл. 3, ал. 1, т. 12 от
Наредба № 1 за поддържане, осигуряване и опазване обществения ред, чистотата и общественото
имущество на територията на Община Харманли,
по който е образувано адм. дело № 965/2018 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 16.01.2019 г. от 10,15 ч.
10275
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 59,
ал. 3 и чл. 62 от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на
територията на община Велики Преслав, приета с
Решение № 419 по протокол № 33 от 19.12.2017 г.
на Общинск и я съвет – г р. Велик и Преслав.
Въз основа на протеста е образувано адм. дело
№ 347/2018 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 14.01.2019 г. от 9 ч.
10243
Благоевградският районен съд съобщава
на Тудор Дмитревич Плешка, гражданин на
Република Румъния, роден на 21.07.1991 г., личен номер R02107199101, притежаващ лична
карта № 051429507, издадена на 16.07.2012 г. от
МВР – Бакау, Република Румъния, да се яви в
съда в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ като ответник по гр.д. № 395/2018 г., заведено от „Банка
ДСК“ – ЕАД, със съдебен адрес: Благоевград,
ул. Тодор Александров № 3, чрез главния регионален юрисконсулт Ася Димитрова Иванова,
с правно основание чл. 430 от ТЗ във връзка с
чл. 79 и 86 от ЗЗД, за получаване на съобщение
по чл. 131 от ГПК ведно с копие от искова молба
и доказателствата към нея. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда за получаване
на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
10280
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Кани Пиша – гражданин на
Албания, да се яви в канцеларията на Плевенския
районен съд, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 от ГПК по гр.д. № 6653/2018 г. по описа
на Районния съд – Плевен, заведено от Александрина Кирилова Ангелова-Пиша от с. Ясен, по
чл. 49, ал. 1 от СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10110
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Свищовският районен съд призовава Хосе
Анхел Лагуна Моралес, гражданин на Никарагуа,
сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване като ответник
на препис от исковата молба и приложенията за
отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 753/2018 г. с
правно основание чл. 49 СК, заведено от Кремена
Боянова Крумова. Ако въпреки обнародването
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
10281
Софийският районен съд по гр.д. № 38134/2018 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението Мохамед
Гатфан Маасарани, чужденец, с неизвестен адрес
в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадена от АСП – ДСП „Сердика“, с правно основание чл. 30 и чл. 26, ал. 1
във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗЗДт. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
10103
Софийският районен съд, гражданско отделение, призовава Богдана Димитрова Папазова-Бейнарович с последен адрес София, ул. Мизия № 25,
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.01.2019 г.
в 11 ч. като ответница по гр.д. № 11018/2006 г.
по описа на СРС, 54 състав, заведено от Марко
Цанев Марков. Лицето да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10104
Софийският районен съд, гражданско отделение, призовава Десислава Олгова Димитрова
с последен адрес с. Григорево, Елин Пелин,
ул. Герена № 7, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.01.2019 г. в 11 ч. като ответница по
гр.д. № 11018/2006 г. по описа на СРС, 54 състав,
заведено от Марко Цанев Марков. Лицето да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
10105
Старозагорският районен съд, гражданско
отделение, ІV граждански състав, уведомява
Хелмут Хайме Дел Кармен, роден на 24.09.1961 г.,
гражданин на Република Никарагуа, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че
е ответник по гр. дело № 3612/2018 г. по описа
на Районния съд – Стара Загора, образувано по
предявен от Богдана Илиева Дел Кармен иск по
чл. 49 от СК, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на съда, гражданско
отделение, за връчване на съобщението по чл. 131
от ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
10244
Старозагорският районен съд, гражданско
отделение, V граждански състав, уведомява Рами
Исмаил Макки Ибрахим, роден на 1.12.1979 г.,
гражданин на Йордания, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник
по гр.д. № 4542/2018 г. по описа на Районния
съд – Стара Загора, образувано по предявен от
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Златка Димитрова Петкова иск по чл. 49 от СК,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
канцеларията на Районния съд – Стара Загора,
гражданско отделение, за връчване на съобщението по чл. 131 от ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител.
10304
Силистренският окръжен съд обявява, че на
2.07.2018 г. е образувано гр. д. № 161/2018 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание по чл. 74, ал. 1
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ срещу Даниел Добрев Димитров,
постоянен и настоящ адрес: Силистра, ул. София
№ 41, ет. 1, и Светлана Иванова Христова, постоянен и настоящ адрес: Силистра, ул. София
№ 41, ет. 1, с правно основание по чл. 74, ал. 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество, възлизащо на сумата 333 787,32 лв.,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Даниел Добрев Димитров:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла от
капитала на „Конакра Инвест“ – ЕООД, ЕИК
201428012, със седалище и адрес на управление:
Силистра, ул. Петър Мутафчиев № 75.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „316 И“
с рег. № СС 2161 СВ, дата на първа регистрация
24.11.1994 г., рама № W BACG210XOAG41511,
двигател № ВВ142638, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 20.12.2008 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 1200 лв.
– Лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“,
с рег. № СС 8926 СА, дата на първа регистрация
30.05.1995 г., рама № VF37CNFZ230388162, двигател № NFZ10FXOD0067998, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 6.02.2009 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 900 лв.
– Лек а вт омоби л марк а „Н иса н“, модел
„Микра“ с рег. № СС 2856 СВ, дата на първа регистрация 28.09.1998 г., рама № SJNECAK11U3086853,
без номер на двигател, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 5.04.2009 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 1900 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с рег. № СС 3381 СВ, дата на първа регистрация 5.12.1996 г., рама № WFONXXGBBNTL97727,
двигател № AM628CD, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 3.05.2009 г.
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 1000 лв.
– Сумата в размер 2873,38 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове № BG 70
СЕСВ 9790 1086 3447 00, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 93 451,54 лв., внесена на
каса по банкова сметка в левове № BG 58 DEMI
9240 4000 0569 96, открита в „Търговска бан
ка Д“ – АД.
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– Сумата в размер 6227,42 лв., внесена на каса
и послужила за погасителни вноски по кредит по
сметка в левове № BG 58 DEMI 9240 4000 0569
96, открита в „Търговска банка Д“ – АД.
– Сумата в размер 53 450 лв., внесена от трети
лица по банкова сметка в левове № BG 58 DEMI
9240 4000 0569 96, открита в „Търговска банка
Д“ – АД.
– Сумата в размер 4256,22 лв., внесена на каса
в периода 2010 г. – 2014 г. по банкова сметка в
евро № BG 58 DEMI 9240 1400 0372 77, открита
в „Търговска банка Д“ – АД.
– Сумата в размер 25 174,98 лв., внесена на
каса за погасяване на кредит на ЕТ по банкова
сметка в левове № BG 96 UNCR 7000 1519 4927
69, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 7683,18 лв., внесена на каса
за погасяване на кредит по банкова сметка в
евро № BG 18 UNCR 7000 1519 1545 76, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 1590,60 лв., внесена на каса
по банкова сметка в щатски долари № BG 51
UNCR 7000 1520 3560 06, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Светлана Иванова
Христова:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла от капитала на „Алфа Корн“ – ЕООД, ЕИК 202470666,
със седалище и адрес на управление: Силистра,
ул. Одеса № 20, ет. 4, ап. 13.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от
капитала на „Светис“ – ЕООД, ЕИК 202751439,
със седалище и адрес на управление: Силистра,
ул. София № 41, ет. 1, ап. 1.
– Недвижими имоти в землището на с. Сребърна, община Силистра, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижими имоти
№ 67, том ІІІ, рег. № 3124, дело № 310/28.05.2014 г.
(акт № 47, том IX, дело № 1125 от 2014 г. на
СВ – Силистра), а именно:
– Поземлен имот, намиращ се в землището на
с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, община Силистра,
област Силистра, с № 005234 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ 0,601 дка, начин
на трайно ползване: лозе, в местността Новите
лозя, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път
№ 201158 на Община Силистра, лозе № 005235,
лозе № 005177 и лозе № 005233.
– Поземлен имот, намиращ се в землището на
с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, община Силистра,
област Силистра, с № 005226 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ 0,600 дка, начин
на трайно ползване: лозе, в местността Новите
лозя, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път
№ 201158 на Община Силистра, лозе № 005225,
лозе № 005227 и лозе № 005185.
Пазарната стойност на имотите към настоящия
момент е в размер 13 200 лв.
– Поземлен имот, намиращ се в землището на
с. Сребърна с ЕКАТТЕ 68299, община Силистра,
област Силистра, с № 005185 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, с площ 0,600 дка, начин
на трайно ползване: лозе, в местността Новите
лозя, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: полски път
№ 201157 на Община Силистра, лозе № 005186 на
Пламен Маринов Тодоров и др., лозе № 005184
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и нива № 005226, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 68,
том ІІІ, рег. № 3125, дело № 311/28.05.2014 г.
(акт № 46, том IX, дело № 1124/28.05.2014 г. на
СВ – Силистра).
Пазарната стойност към настоящия момент
е в размер 6600 лв.
– Сумата в размер 250 лв., представляваща
внесена сума на каса по разплащателна сметка
в левове № BG 05 PRCB 9230 1029435211, открита
в„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Даниел Добрев Димитров:
– Сумата в размер 1500 лв., получена при
продажбата на 150 дружествени дяла от капитала на „Камерун груп“ – ООД, ЕИК 118583273,
рег. по ф.д. № 149/2007 г. на ОС – гр. Силистра,
със седалище и адрес на управление: Силистра,
ул. София № 41, ет. 1, ап. 1.
– Сумата в размер 60 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
урегулиран поземлен имот, намиращ се в с. Сребърна, община Силистра, с пл. № 245, парцел V,
отреден за фурна, кв. 16 по регулационния план на
с. Сребърна, целият с площ 1196 кв. м, при граници и съседи: север и запад – улици; изток – УПИ
VІ-246 и УПИ VII-247; юг – УПИ ІV-244, заедно
с построената в него сграда, представляваща
търговски обект – фурна, на един етаж, масивна
сграда със застроена площ 80 кв. м, състояща
се от складово помещение, стая за персонала,
баня, ведно с масивен едноетажен хранителен
магазин, пристройка към съществуващата фурна,
със застроена площ 80,08 кв. м.
– Сумата в размер 9500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор
66425.501.3268.2.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, намиращ се в област Силистра,
община Силистра, Силистра, ул. Одеса, намиращ
в сграда № 2, разположена в поземлен имот с
идентификатор 66425.501.3268, с предназначение:
гараж в сграда, на едно ниво, със застроена площ
20 кв. м, както и 1/19 ид.ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху общинския
поземлен имот, в който е построена същата, при
съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
66425.501.3268.2.11 и 66425.501.3268.2.13, под обекта – няма, над обекта – няма.
– Сумата в размер 3200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
с рег. № СС 3928 СВ, дата на първа регистрация
24.04.1996 г., рама № W0L000058T5150020, двигател № X14XE02DN5449, придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 9.06.2009 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 11.06.2009 г.
– Сумата в размер 32 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „РАВ 4“,
с рег. № СС 6401 РВ, дата на първа регистрация
28.04.2011 г., рама № JTMBC31V30D074906, двигател № 2AD035480, придобит с договор за замяна
на моторни превозни средства от 22.11.2012 г.,
с прекратена регистрация на 5.06.2013 г., когато
автомобилът е пререгистриран във ФР Германия.
– Сумата в размер 730 лв., внесена през 2012 г.
по банкова сметка в левове № BG 06 UNCR
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7000 1507 3675 46 на ЕТ „Камерун – Светлана
Иванова“, ЕИК 118545281, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Светлана
Иванова Христова:
– Сумата в размер 5900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 170“,
с рег. № СС 0729 РВ, дата на първа регистрация
2003 г., рама № WDB1681091J983719, без номер на
двигател, придобит с договор за покупко-продажба
на МПС от 19.11.2011 г., отчужден с договор за
покупко-продажба на МПС от 11.10.2012 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 26.02.2019 г. от 14 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен
съд по делото.
10206
Великотърновският окръжен съд, гражданско
отделение, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите на длъжника „Ножарска фабрика – Терна 1923“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК
814190635, със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски № 71,
по т.д. № 30/2017 г. по описа на ВТОС, да се явят
в съдебно заседание на 29.11.2018 г. в 10,30 ч. по
ч.т.д. № 231/2018 г. по описа на ВТОС, образувано
по жалба на „Банка ДСК“ – ЕАД, ЕИК 121830616,
София, район „Оборище“, ул. Московска № 19,
за отмяна решения на събрание на кредиторите
на „Ножарска фабрика – Терна 1923“ – АД (в
несъстоятелност), по т.д. № 30/2017 г. на ВТОС,
проведено на 16.10.2018 г. Заседанието ще се
проведе в Окръжния съд – Велико Търново,
ул. Васил Левски № 16.
10329

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на Шейни клуб
„Искър“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 8.01.2019 г.
в 18 ч. на адрес: София, кв. Изток, ул. Самоков
№ 3, ап. 47, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на управителния съвет; 2. финансов отчет;
3. избор на нов управителен съвет и контролна
комисия; 4. промяна на адресната регистрация.
10315
1. – Управителният съвет на Асоциацията за специализирана езикова комуникация
(АСЕК) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.01.2019 г. в 13 ч. в
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зала 111 на Департамента за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика на Техническия
университет – София, кв. Дървеница, при следния дневен ред: 1. отчет за изминалия период; 2.
планиране на дейности за предстоящия период;
3. приемане на нови членове; 4. разни.
10312
172. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква общо събрание на
адвокатите при Адвокатската колегия – Габрово,
на 26 и 27.01.2019 г. в 9 ч. в заседателната зала
на „Тера център“ – ООД, Габрово, бул. Могильов
№ 47, при следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2018 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане на доклада на контролния съвет;
3. разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на колегията за следващата 2019 финансова година; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на АС, контролен съвет,
дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната; 7. други. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията.
10299
318. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от ЗА свиква редовно общо събрание
на адвокатите при Адвокатската колегия – Стара
Загора, на 26 и 27.01.2019 г. в 9 ч. в заседателната
зала на Адвокатската колегия – Стара Загора, в
Стара Загора, ул. Пазарска № 35, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на САК през
2018 г.; 2. финансов отчет на САК за 2018 г.; 3.
доклад на контролния съвет за упражняване на
бюджета и стопанисване имуществото на колегията през 2018 г.; 4. отчет на дисциплинарния
съд за 2018 г.; 5. разисквания по отчетите; 6.
приемане на бюджет на САК за 2019 г.; 7. разни;
8. определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет и дисциплинарния съд и
избор на адвокатски съвет и неговия председател,
контролен съвет, дисциплинарен съд и неговия
председател и на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще
се проведе същия ден, на същото място в 10 ч.
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на колегията да участват в съб
ранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
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